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  مة:داملق

ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَميَ ) َمح  (1( )اْلح

ُد ّلِلََه الهَذي َخَلَق السهَماَواَت ) َمح َرحَض َوَجَعَل الظُُّلَماَت َوالنُّوَر ُُثه الهَذيَن َكَفُروا َبَرّبَ َمح يَ عحَدُلونَ اْلح  (2( )َواْلح

ُد ّلِلََه الهَذي أَن حَزَل َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب َوَلَح ََيحَعلح َلُه َعَوًجا) َمح  (3( )اْلح

َرحَض َجاَعَل ) ُد ّلِلََه فَاَطَر السهَماَواَت َواْلح َمح َلحَق َما اْلح َنَحٍة َمث حََن َوُثََلَث َوُرََبَع يَزَيُد ِف اْلح الحَمََلَئَكَة ُرُسًَل أُوِل َأجح

ٍء َقَدير    (4( )َيَشاُء َإنه اّلِلهَ َعَلى ُكلَ  َشيح

ت ايَبآل عبده ورسوله املؤيد حممداً  نوأشهد أ ،ملا يريد الفعالشريك له  إله إال هللا وحده ال وأشهد أن ال 

وجعل أظهرها وأبينها القرآن اجمليد الذي قطع هللا ، حجة على القريب والبعيد رات واملعجزات الظاهرات اليت جعلهاالباه

 -بعد: إما. اْلجج وأجلم به كل كفار عنيد به

 ،أتييداً له وتصديقاً ومعجزات َبهرة  حبجج ظاهرة -صلى هللا عليه وسلم  -د نبيه يقد أ تعاىلفإن هللا  

 ولئن كانت هذه املعجزات مما يناسب أهل، بتصرم اْلعصار وانقضاء اْلعمار تنقضي ع من هذه املعجزات الأبنوا  أمدهو 

يكشف العلم اْلديث عن جوانب  يزال فما ما، اْلمصار واْلعصار فإن اإلعجاز العلمي أحد جوانب هذا اإلعجاز

 املبهوت الذي يقر بصدق هذا النيب الكرمي صلى ويقف منها الشاك موقف ،إميانً  هامة ِف مسائل اإلعجاز تزيد املؤمن

 هللا عليه وسلم.

لتطمئن القلوب  إمناو ، ريباً  وال شكاً نفعل  نفعل ما إننا وحنن نستعرض شيئا من هذه اْلقائق العلمية ال 

 ويستقر فيها اليقي ّبذا الدين القومي.، بعد إمياهنا

لكنين َل أقف على من ألف أتليفا  ، اْلديث النبويب اإلعجاز ِفما أكثر ما ألف ِف بيان كثري من جوان 

 ال -غالباً -إذ العدد ، مع ما للرقم من أمهية َبلغة ِف تقرير هذا اْلمر، خبصوصه مستقَل ِف اإلعجاز الرقمي ِف اْلديث
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توقيته  -ه وسلم صلى هللا علي -نبينا  ومن هذا القبيل اإلعجاز الزمين الذي ورد عن .الزايدة أو النقص يقبل التأويل وال

 .خيلو من جانب إعجازي وال والعدد بعض اْلمور أبزمنة معينة مما له عَلقة َبلرقم

اد االستزادة من هذا فاحتة ملن أر  ها تكونلجمرد ذكر لبعض اْلقائق العلمية ع البحثدونته ِف هذا  ما 

يتوالين وكل قارئ وسامع برمحته  - تعاىل -وهللا ،فمن نفسي فما أصبت فيه فمن هللا وما أخطأت ،البحر اْلضم

 ومغفرته.

 متهيد

اعتنت هبذا اجلانب يكتنفه تياران  حني يغوص الباحث يف هذا البحر املتالطمة أمواجه من الكتاابت اليت

 :هذا اجملال بعض املؤلفني والكاتبني يف امهمن سلك كالا 

عصرن  إىلوَل تثبت  دموضع أخذ ور  الزالتاجتاه أفرط ِف ذكر هذه اْلقائق العلمية والنظرايت اليت : امهأحد

 .أعناقها حىت توافق هذه النظرايت حتتمل ولووا ال إليها ومحلوا النصوص ما فعمدوا، اْلاضر على أهنا حقائق علمية

عظمة هذا الدين  إظهارفيها و  وبيان اْلق، ط ِف اكتشاف هذه الكنوز واالستفادة منهار من ف: اثنيهماو 

 وتوقظه من الغفلة ورمبا كانت سببا للهداية والتوفيق.، عظيماً  موقعاً  ن القلوب ما تقع منه هذه اْلمورفم، اْلالد إعجازهو 

تصادم  كشف هذه اْلقائق اليت ال ذا كان كَل طرِف قصد اْلمور ذميما فإن اْلق ِف هذا الباب يكمن ِفإو 

إذ  رّبا. إبذنحىت تؤيت أكلها  ،ِف رابعة النهارجلية ظهور الشمس ظاهرة  هي إمناأتويل أو تعسف و  إىلوال حتتاج  صاً ن

 املسارين َيب أن يسلك الباحث وأن حيذر زلة القلم. بي هذين

الذي يكتنفين من مجيع اجلوانب  مع اعرتاِف مسبقا َبلتقصري والعجز ،تب هذا قبل أن أبدأ حبثي املختصرأك

 .-صلى هللا عليه وسلم  -املعصوم  ويرد إال يؤخذ من قوله فكل، الرأي إبداءوَيعل ما أدون خاضعا للنقد و 
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أن بعض هذه اجلوانب من  علماً ، وقد جعلته ِف مباحث قصرية كل منها يتعلق جبانب من جوانب اإلعجاز

سوى بعض اْلوليات والصحف واملواقع اإللكرتونية اليت تعتين بنشر  تكاد توجد له مصادر وفرية البحث وأمثاله مما ال

ولكن نشر هذه ، علمي حمكم وقد تكون غري ذات قيمة علمية عند العزو واإلحالة ِف حبث، واْلقائق النظرايت مثل هذه

 .-حد بعيد  إىلولو  -متخصصة يسبغ عليها لباس القبول النظرايت واْلحباث من قبل َبحثي ومراكز

 والدوائي الغذائي اإلعجاز: أولا 

معني يف أمر الغذاء أو  من حتديد عدد -مصلى هللا عليه وسل -ورد عن املصطفى وأعين به ما 

 -الدواء. فمن ذلك:

 التمر: -1

 -رضي هللا عنه -أيب وقاص فعن سعد بن، يبي فضل أكل مترات منه حددت بسبع مترات قد ثبت ما 

 :-صلى هللا عليه وسلم  -ال النيب ق: قال

 من تصبح سبع مترات عجوة َل): وِف لفظ الليل( إىلسحر ذلك اليوم  من اصطبح كل يوم مترات عجوة َل يضره سم وال)

 (5)من أكل سبع مترات مما بي البتيها( ) :مسلم سحر( وعند يضره ذلك اليوم سم وال
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ولعل حاصل  ، أو متر املدينة هبذه اخلاصية ذكر شراح احلديث بعضا من احلكم اليت ظهرت هلم من ختصيص العجوة

 -:مور التاليةاأل إىلكالمهم يرجع 

ذكره ، املدينة الْلاصية ِف التمر لتمر –صلى هللا عليه وسلم -هي بربكة دعاء النيب  إمنااصية أن تلك اْل -1

 اْلطايب.

 ردهو ، ةشكابعض شراح امل إىلحجر  عزاه اْلافظ ابن -صلى هللا عليه وسلم  -أن هذا خاص بزمن النيب  -2

فقد ورد عنها  ،- سلمعليه و صلى هللا  -كانت تصف ذلك بعد النيب  -رضي هللا عنها -أبن أمنا عائشة 

 (6) كانت أتمر بسبع مترات عجوة ِف سبع غدوات أهنا

 اْلافظ. ذكره ابن التي ونقله عنه، يعرف اآلن أن ذلك كان لتمر ِف املدينة ال -3

حجة، فاْلديث أطلق هذه املزية  وحتكم ِف املراد منه بَل، إال أن هذا تقييد لظاهر اْلديث دون دليل 

والذي يظهر خصوصية ذلك َبلتناول أول النهار ْلنه : ابن حجر رمحه هللا قال اْلافظ، وقيده بوقت معيلعجوة املدينة 

 (7) هلصائم .االريق كا يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق فيحتمل أن يلحق به من تناول الليل على حينئذ

فعن ، التمر وأمر أمته بذلك لىكان يفطر ع  -صلى هللا عليه وسلم  -يستأنس لذلك أبن النيب : قلت 

فإن َل تكن رطبات ، يفطر قبل أن يصلي على رطبات -وسلم  صلى هللا عليه-)كان النيب  :قال-رضي هللا عنه -أنس 

: قال لمهللا عليه وس صلى –أن النيب  -رضي هللا عنه -( وعنه 8( )تكن متريات حسا حسوات من ماء فإن َل، فتمريات

 (9) (املاء طهور ومن ال فليفطر على ماء فإن، عليه فليفطر اً من وجد متر )

مدخل للعقل فيه يقول  ال فأكثر الشراح على أن ذلك العدد أمر توقيفي إهلي: ختصيص السبع إماو  

نعلم حنن حكمتها فيجب اإلميان ّبا واعتقاد  علمها الشارع وال عدد السبع من اْلمور اليت: -رمحه هللا  -م النووي مااإل

 (11)ه د الصلوات ونصب الزكاة وغريها .اوهذا كأعدا، فيها اْلكمةفضلها و 
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أن يصب  -هللا عليه وسلم  صلى–ورد مما يشبهه كأمر النيب  حنو من ذلك، وأن ما إىلوأشار القرطيب  

 ،سبعاً وكذلك التعويذ يكون ، اْلارث بن كلدة أن يلده سبع مرات إىلوأمره للمفؤود الذي وجهه ، عليه من سبع قرب

 (11). يعلمها إال هللا أو من أطلعه عليها ال كل ذلك ْلاصية

 قدراً أنه وقعت خاصيته  م ابن القيم أطال ِف بيان بعض أوجه اْلكمة ِف هذا العدد فذكرمالكن اإل 

هللا  وشرع، واإلنسان كمل خلقه ِف سبعة أطوار سبعاً  ايم، واْلسبعاً  واْلرضي سبعاً خلق السموات - تعاىل-فاهلل ، شرعاً و 

وِل الصيب أن أيمره  وأمر، سبعاً وتكبريات العيدين ِف اْلوىل  سبعاً ورمي اجلمار  سبعاً والسعي  سبعاً  لعباده الطواف

وأن هللا سخر الريح على ، ذكره القرطيب وذكر أيضا ما، رواية َبلصَلة لسبع واذا صار للغَلم سبع سني خري بي أبويه ِف

ملضاعفة  مثَل  عليه وسلم أن يعينه هللا على قومه بسبع كسبع يوسف وضرب هللاودعا صلى هللا، قوم عاد سبع ليال

والسبعة مجعت معاين ، خاصية ليست لغريه فَلريب أن هلذا العدد: قال .....اْلجر للمنفق حببة أنبتت سبع سنابل 

 أول واثن ووتر أول، ب شفعفهذه أربع مرات، ووتر والشفع أول واثن والوتر كذلك العدد كله وخواصه فإن العدد شفع

العدد اْلربعة أي الشفع والوتر واْلوائل  وهو عدد كامل جامع ملراتب، جتتمع هذه املراتب ِف أقل من سبعة وال، واثن

 .على سبعة أجزاء كل شيء ِف هذا العاَل فهو مقدر: وقد قال أبقراط، َبلسبعة ولألطباء اعتناء عظيم: والثواين ... قال

لعدد هل هو ِف ختصيص هذا ا أعلم حبكمته وشرعه وقدره تعاىلوهللا : سرده هلذه األمثلة لكنه قال بعد 

العدد من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر من اْلواص اليت  أن نفع هذا إىل؟ وأشار هلذا املعَن أو لغريه

واالنقياد مع أن القائل ليس معه إال اْلدس  بول واإلذعانمن اْلطباء لتلقاها الناس َبلق غريمهاقاهلا أبقراط وجالينوس و  لو

 (12). أن يتلقى َبلقبول والتسليم وترك االعرتاض والظن فمن كَلمه كله يقي وقطع أوىل
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واذا أغفلنا ذكر فوائد ، النبوي وقد كشف العلم التجرييب احلديث جوانب كثرية من هذا اإلعجاز

إذا أغفلنا ذلك كله فلن نغفل ، غذاء ودواء وفاكهة وحلوى :م ابن القيممايقول اإلالتمر الغذائية والدوائية فهو كما 

أتثري التمر ِف دفع  وهو، وأشار إليه اْلديث النبوي قبل أربعة عشر قرن، اْلديث َبلربهان التجرييب كشفه العلم  هاماً  أمراً 

 مفعوهلا ِف اجلسم. إبطالالسموم و 

اجلسم هذه املناعة ضد السموم  يتناوهلا اإلنسان حي يصبح ليعطيلقد حدد العلم اْلديث سبع مترات 

إذ حتتوي على تشكيلة ، وهي الكمية املناسبة جلسم اإلنسان، غراماً  71 ريباً وهذه التمرات السبع تزن تق، طيلة اليوم

ه مثل ايتزنة ِف خَلالسموم املخ املعادن واْلمَلح والفيتامينات اليت تساعد اجلسم على التخلص من جزء من واسعة من

بل أشار ، كثرت ِف عصرن بفعل التلوث الغذائي واهلوائي والبيئي وهذه السموم قد، املعادن الثقيلة كالرصاص مثَل

أن املداومة على  إىلاْلحباث  وقد أشارت، أتثري التمر على التخلص من السم الذي يدخل اجلسم من اْلارج إىلاْلديث 

 .تناول نفسية مستقرةوميا يكسب املتناول التمر ي

. اجلسم طيلة اليوم بتأثري الصيام ولعل السر ِف اإلفطار للصائم على مترات هو دفع السموم املرتاكمة ِف

 الفوائد الغذائية. إىلإضافة ، الصائم نفسا هادئة مطمئنة إكسابو 

مينات واْللياف َيعل والدسم والفيتا إن احتواء التمر على عناصر غذائية مهمة من الكربوهيدرات واملعادن

 فإذا كنت ممن يشكو الوهن فَل ترتدد ِف تناول سبع. املتخصصون ِف التغذية ءعلمامن التمر غذاء املستقبل كما يقرر ال

ذا إ، و مااغر سبعي  ريباً السبع تزن تق فهذه التمرات. حبديث املصطفى عليه الصَلة والسَلم عمَلً مترات عجوة كل يوم 

ويعين أنك قد . ملغ من الكالسيوم املفيد للعظام واملفاصل واْلعصاب 71 هذا يعين أنك تتناول تناولتها كل يوم فإن

ملغ من اْلديد املقوي  7 أنك تناولت أكثر من اً ويعين أيض، ملغ من الفوسفور املغذي للمخ والدماغ 35 تناولت

 (13للجسم بشكل عام والقلب بشكل خاص. )
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يف كثري من  قدراا و  شرعاا  يت ليست لغريه فهو مما اعتربه الشارعويبقى العدد )سبعة( له خاصيته ال

 -:فمن ذلك -رمحه هللا -م ابن القيم مااألحكام واألفعال كما ذكر اإل

 -قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنه-فعن عمر بن اْلطاب : إنزال القرآن على سبعة أحرف -1

 (14) تيسر منه( أحرف فاقرأوا ما سبعة : ) إن هذا القرآن أنزل على-صلى هللا عليه وسلم 

 -:وقد فسرت األحرف السبعة بتفسريات عدة منها

، العرب هي أفصح لغاهتم وأعَلها أي نزل على سبع لغات من لغات، اللغات: أن املراد ابألحرف -أ

 ذلك أبو عبيد. إىلأشار . جمتمعة ِف كلمة واحدة وهي متفرقة ِف القرآن غري

، الكلمات تقرأ على سبعة أوجه أي إن بعض، بعض القرآن أنزل على سبعة أحرفإن : وقيل معناه -ب

 .هذا ابن اْلنباري إىلذهب 

 (15). لئَل ينفر منه ويشق عليه أن املراد الرتخيص للقارئ والتيسري عليه أبن يقرأه على سبعة أحرف -ج

 إىلوابن اجلزري وغريهم  ء من أبرزهم أبو الفضل الرازي وابن قتيبةعلماوذهب مجع غفري من ال -د

 :عنها االختالف يف القراءات وهى جال خير  أن األحرف السبعة هي سبعة أوجه

 اختَلف اْلمساء من إفراد وتثنية ومجع وتذكري وأتنيث. -

 اختَلف تصريف اْلفعال من ماض ومضارع وأمر. -

 .اختَلف وجوه اإلعراب -

 .والزايدةاختَلف َبلنقص  -

 .االختَلف َبلتقدمي والتأخري -
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 االختَلف َبإلبدال. -

 (16). واإلدغام ظهارلة والتفخيم والرتقيق واإلمااختَلف اللهجات كالفتح واإل -

 .تعاىلوهذا رأي رضيه غري واحد من أهل التحقيق واملعرفة بكتاب هللا  

: -سلم صلى هللا عليه و -ِل رسول هللا  قال: قال -رضي هللا عنه-عن عبدهللا بن عمرو : قراءة القرآن يف سبع -2

 (17) تزد على ذلك( فاقرأه ِف سبع وال: حىت قال، إين أجد قوة: قلت، اقرأ القرآن ِف شهر)

صلى هللا عليه وسلم :)أمرن  النيبقال : قال -رضي هللا عنه -: عن عبدهللا بن عباس السجود على سبعة أعضاء -1

 (28( )شعراً وال  ثوَبً نكف  أن نسجد على سبعة أعظم وال

اجلمرة الكربى  إىلانتهى  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب -رضي هللا عنه  -: عن عبدهللا بن مسعود ماررمي اجل -3

 هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى هللا عليه): ميينه ورمى بسبع وقال  فجعل البيت عن يساره ومَن عن

 (19( )وسلم

من آخر يومه حي  -وسلم  صلى هللا عليه - أفاض رسول هللا: قالت -رضي هللا عنها  -عن عائشة  

التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس كل مجرة بسبع حصيات يكرب  مأايمَن فمكث ّبا لياِل  إىلصلى الظهر ُث رجع 

 (21. اْلديث ). حصاة مع كل

علموا الصيب ): وسلم هللا صلى هللا عليه قال رسول: عن سرية رضي هللا عنه قال: د الصالة لسبعوالتعليم األ -5

 (21) (بن عشرةا واضربوه عليها، الصَلة ابن سبع سني

من ): قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال -رضي هللا عنه  - بن عباس عن عبدهللا: فضل األذان سبع سنني -1

 (22النار( ) كتبت له براءة من  حمتسباً أذن سبع سني 
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أمرن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبع : قال عن الرباء رضي هللا عنه: واملنهياتمراعاة هدا العدد يف املأمورات  -7

وتشميت  القسم ورد السَلم إبرارالداعي ونصر املظلوم و  إجابةاجلنائز وعيادة املريض و  أمرن َبتباع، وهنان عن سبع

 (23).اإلستربقلقسي و واملياثر وا وهنان عن آنية الفضة وخامت الذهب واْلرير والديباج، العاطس

ن كانت للعموم فهي إالصيغة و  فإن هذه، أي من الكبائر سبع، سبع: وقد ذكر النووي يف معىن قوله 

السبع لكوهنا من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها السيما فيما كانت  وقع االقتصار على هذه إمناو ، شك خمصوصة بَل

 (24) البعض. وهذا مصرح مبا ذكرته من أن املراد، ِف اْلخرى ذكر ذكر ِف بعضها مايوَل : قال عليه اجلاهلية،

-قال قال رسول هللا  -عنه رضي هللا-، فعن أيب هريرة سبعاً املوبقات  -صلى هللا عليه وسلم  -وعد  

س اليت الشرك َبهلل والسحر وقتل النف: ؟ قالرسول هللا وماهن اي :قالوا، :)اجتنبوا السبع املوبقات -صلى هللا عليه وسلم 

 (25( )الغافَلت وقذف احملصنات املؤمنات، والتوِل يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الرَب حرم هللا إال َبْلق،

هللا صلى هللا عليه وسلم عام  رسولحنرن مع  :عن جابر رضي هللا عنه قال :سبعةإجزاء اهلدي واألضحية عن  -1

 (26) عن سبعة. اْلديبية البقرة عن سبعة والبدنة

عنها أهنا كانت تستحيض حيضة كثرية  عن محنة بنت جحش رضي هللا :االنتظار والتقدير يف أمر العبادات -9

 م ِف علم هللا ُثأايم أو سبعة أايهي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة  إمنا شديدة فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم:

 (27( )...اغتسلي 

، وقيل للشك من الراوي، للتخيري وقيل، ف واْلمر الغالب من أحوال النساءللعر  اعتباراً فأو هنا للتنويع  

 (28) معناه فيما علم هللا من أمرك من ستة أو سبعة. وقال اْلطايب:، مبعَن املعلوم هناوالعلم 

اختلفتم  إذا): -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  قال: قال -رضي هللا عنه -عن أيب هريرة : اعتباره يف القضاء -11

 (29) (ذرعأ ِف الطريق جعل عرضه سبع
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 :-صلى هللا عليه وسلم  -ال النيب أفع -33

 (31).مااملا حج حنر سبع بدن قي -هللا عليه وسلم  صلى –أن النيب  -رضي هللا عنه -عن أنس ، فقد حنر سبع بدن -أ

ملا تزوجها  -صلى هللا عليه وسلم - رسول هللا أن–رضي هلل عنها -فعن أم سلمة ، التسبيع ِف النكاح إىلر وأشا -ب

 (31). سبعت لك سبعت لنسائي نإإنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك و ): وقال ثَلاثً أقام عندها 

 -رضي هللا عنها  -بنت سبع: فعن عائشة  - رضي هللا عنها -عائشة  -صلى هللا عليه وسلم  -تزوج رسول هللا  -ج

 تسع سني. وهي بنت سبع سني وزفت إليه وهي بنت تزوجها -يه وسلم عل صلى هللا -أن النيب 

صلى هللا  -قال :إن النيب  -رضي هللا عنه -مسعود عن عبدهللا بن: على املكذبي -صلى هللا عليه وسلم  -دعاؤه  -د

 (33) اْلديث. . )اللهم سبع كسبع يوسف(: قال إدَبراً الناس ن ملا رأى م -عليه وسلم

ِف الناس بعد قتله الدجال سبع سني فيها  ميكث –عليه السَلم  -أن عيسى  -صلى هللا عليه وسلم  - إخباره -12

 :-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا قال : قال -رضي هللا عنه-عبدهللا بن عمرو  من الربكة واْلري الشيء الكثري، عن

فيبعث هللا عيسى بن مرمي  ، مااعأربعي  وأ شهراً أربعي  أو يوماً أدري أربعي  خيرج الدجال ِف أميت فيمكث أربعي ال)

 (34( اْلديث )...ميكث الناس سبع سني ليس بي اثني عداوة  ُث كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه،

 كثري من اْلمور القدرية والشرعية. فيلحظ من جمموع هذه النصوص الشرعية اعتبار الشارع للعدد سبعة ِف 

 وداء:احلبة الس -0

بل يقيد تناوهلا بعدد معي  لكن اْلمر ليس على إطَلقه، من فوائد هذه اْلبة كثرياً بينت السنة الشريفة   

فقدمنا ، خرجنا ومعنا غالب بن أجبر فمرض ِف الطريق: سعد قال روى البخاري عن خالد بن، حىت تؤيت أثرها املرجو

ُث ، فاسحقوها سبعاً أو  مخساً كم ّبذه اْلبيبة السوداء فخذوا منها علي: مريض فعاده ابن أيب عتيق فقال لنا املدينة وهو

حدثتين أهنا مسعت النيب  -رضي هللا عنها  -فإن عائشة ، اجلانب اقطروها ِف أنفه بقطرات زيت ِف هذا اجلانب وِف هذا
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. املوت: ؟ قالوما السام ( قلت:داء شفاء من كل داء إال من السامإن هذه اْلبة السو ): يقول -وسلم  صلى هللا عليه -

(35) 

: تسمىو ، السودان وبَلد املغرب الكمون اْلسود ِف: و تسمى، الشونيز بلغة الفرس: واحلبة السوداء هي 

 َبسم حبة الربكة. مصرو تعرف ِف بَلد الشام و ، الكمون اهلندي

( 51) إىله النبتة ويصل ارتفاع هذ السوداء من نبتة تنمو ِف حوض البحر اْلبيض املتوسط، اْلبةتؤخذ  

 سم.

ِف  مااه دوراً السوداء أهنا تلعب  من خَلل الدراسات و اْلحباث اليت أجريت على اْلبة حديثاً و قد ثبت  

مرتبطة بقوة جهازه  اْلمراضوملا كانت قدرة اجلسم على جماّبة  ، تقوية و تنشيط اجلهاز املناعي ِف جسم اإلنسان

ض مراِف معاجلة كل اْل هي تفيدو ، ها للجهاز املناعي تشكل شفاء و دواء لكل اْلدواءاْلبة السوداء بتقويت فإن، املناعي

 .مبا فيها السرطانت

ليك تعداد هلذه إو ، واجللدية و البولية والتناسلية، واهلضمية، ض التنفسيةمراتفيد احلبة السوداء يف األ 

 :ضمرااأل

 .الربوو  -و السعال  -الزكام : يالتنفسية اليت تفيد فيها احلبة السوداء ه األمراض -1

وضعف الشهية  -وغازات املعدة و اْلمعاء  -عسر اهلضم: اهلضمية اليت تفيد فيها احلبة السوداء هي األمراض -0

 .اْلسكاريس )حيات البطن( و ديدان -والديدان الشريطية  -و داء املتحوالت الزحارية -للطعام 

و الضعف اجلنسي  -التبول )حرقة بولية( عسر: تفيد فيها احلبة السوداء هيالبولية و التناسلية اليت  األمراض -1

 .عند املرأة و االضطراَبت الطمثية -عند الرجال 
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والبثور  -وااللتهاَبت اجللدية  -لدية اجل و القوَبء -اجلرب : اجللدية اليت تفيد فيها احلبة السوداء هي األمراض -3

 .والعد )حب الشباب( -اجللدية 

 :لفوائد العالجية كانت لعدة أسبابذه اهو  

، و هي مادة مضادة للهستامي إن الزيت الطيار املوجود ِف اْلبة السوداء حيتوي على مادة النيغلون، -1

و ِف عَلج ارتفاع الضغط الدموي بتوسيع ، القصبات منها فائدة اْلبة السوداء ِف عَلج الربو بتوسيعو 

 التشنجات املعدية و املعوية. زالةاهلضمية إب مراضاْلبعض ج و ِف عَل، اْلوعية الدموية

و ال تسمح َبلنمو ِف وسط غذائي ، اجلراثيم توقف منو الصاداتحتتوي اْلبة السوداء على مواد هلا صفة  -2

 توجد فيه اْلبة السوداء.

واء ومن هنا فائدة اْلبة السوداء كد استخلص من اْلبة السوداء صبغة هلا خواص مسكنة و منومة لطيفة، -3

 .خفيف ميكن استخدامه عند اْلطفال وفائدهتا كمنوم مسكن خاصة ِف تسكي آالم اْلسنان َبلغرغرة،

 كطارد للغازات،  املعوي كما أن احتواء اْلبة السوداء على زيت إيتريي َيعلها تفيد ِف املغص -4

اإلنسان بزايدة  أن اْلبة السوداء تنشط جهاز املناعة ِف جسم: أثبتت الدراسات -5

 اْلمراضفائدة اْلبة السوداء ِف مكافحة  و من هنا أتت، بطةثملالتائيات املناعية مقارنة مع التائيات ا نسبة

 (36خاص. ) الفريوسية بشكل اْلمراضو ، بشكل عام

درجة الدكتوراه من جامعة سوانزي  وقد نشرت جملة اإلعجاز أن الدكتورة وديعة صاحل بكر حصلت على 

وقد خصصت ، من جامعة امللك عبدالعزيز جبدة ِف الكيمياء اْليوية اإلشراف على الرسالة بربيطانيا مع االشرتاك ِف

أنزميات النيوكليوتيدات اْللقي ِف  الفصل اْلامس من الرسالة لدراسة أتثري مستخلص اْلبة السوداء على بعض الباحثة

وكان من ، ومكونت اْلبة السوداء جهود من سبقها ِف البحث عن فوائد نتائج بعد استعراض إىلاْلنسجة وتوصلت 

 النتائج أهم هذه
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 على أي من وظائف الكبد. مع عدم أتثريه، للحبة السوداء أتثري ِف محاية الكبد ضد السمية الكبدية -1

 ضيق التنفس. جأثبتت الدراسات جدوى زيت اْلبة السوداء ِف عَل -2

وقد ، الكائنات الدقيقة اي وكذا بعضضد البكتري  قوايً  أتثرياً وجد الباحثون أن لزيت اْلبة السوداء  -3

 .وآالم الفك العلوي استخدمت مركبات نشطة منها ِف عَلج اْلذن

 ثبت علميا أتثري اْلبة السوداء ِف تقوية اجلهاز املناعي ِف اجلسم. -4

جم من وزن 111 مل/ 1.8 يعادل مقادير معينة ُث حقن اْلجسام ّبا وهي ما إىلوقد أشار البحث  

 ِف كل من املخ والقلب والكلية بعد adenylylcyclas أنزمي نشاط إىلدى ، مما أص اْلبة السوداءاجلسم من مستخل

 31أقل مما هو عليه ِف  أنتنشيطه لألنزمي ِف املخ إىلدقيقة من اْلقن فيشري البحث  61بعد  إما، اْلقن دقيقة من 31

جم من وزن اجلسم  111مل لكل  1.4ند اْلقن جبرعة وع دقيقة بينما بقي التأثري املرتفع على القلب والكبد والكلية،

تناول  نوهذا يعين أ( 37) .دقيقة من اْلقن 61، 45، 31، 15نشاط اْلنزمي ِف الكلية بعد  فإن ذلك ال يؤثر على

ة وقد ِف النص هي املرادة ّبذه املقادير احملدد هذه اْلبة أو مستخلصها ينبغي أن يكون مبقادير معينة ولعل السبع الواردة

 (38) هفيها قاتل .ا زعم قوم أن اإلفراطو  درمهانوالشربة منها : اإلفراط ِف تناوهلا فقال ينبغي أنه ال إىلأشار ابن القيم 

 :الكي -1

، أن اْلفضل االستغناء عنه رخص الشارع ِف الكي وجعل ذلك من َبب الرخصة عند اْلاجة إليه مع 

، يؤثر سلبا على اجلسم الشفاء فَل َيوز اإلفراط ِف استخدامه حىت ال ببا ِفلكن إن أقدم عليه املريض رجاء أن يكون س

وقد اكتوى  -هللا عنه رضي –دخلت على خباب : فعن قيس قال، يفعلونه -رضي هللا عنهم  -السلف  كان وهذا ما

 (39ه )هنان أن ندعو َبملوت دعوت ب -صلى هللا عليه وسلم -لوال أن رسول هللا : وقال سبعاً ِف بطنه 

ّبذا العدد الذي تقدمت  تيمناً أو  -صلى هللا عليه وسلم  -فلعله التمس هذا العدد مما فهمه من النيب  

 أن الشريعة راعته. إىلاإلشارة 
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 -:الدعاء ابلشفاء - 3

، والظاهر أن سبعاً دعاءه  ملن دعا َبلشفاء أن يكرر -صلى هللا عليه وسلم -ومن هذا الباب أمر النيب  

املتقدم ذكرها رجاء استجابة هذا الدعاء. فعن عثمان بن أيب  ه مبراعاة الشريعة هلذا العدد ِف كثري من اْلمورذلك أشب

فقال له رسول ، أسلم َيده ِف جسده منذ وجعاً صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  إىل شكاً أنه  -عنه رضي هللا -العاص 

أعوذ َبهلل وقدرته : وقل سبع مرات، ثَلاثً ، هللا بسم: جسدك وقل منضع يدك على الذي أتَل : هللا صلى هللا عليه وسلم

 (41) .أجد وأحذر ما من شر

َل حيضر  مريضاً من عاد ) :-م صلى هللا عليه وسل -قال النيب : قال -رضي هللا عنه -وعن ابن عباس  

 (41ه هللا من ذلك املرض ( )إال عافا، العظيم أن يشفيك أسأل هللا العظيم رب العرش: أجله فقال عنده سبع مرار

 :العود اهلندي - 0

فذكر ، تعاىلهللا  إبذن اْلمراض ما هلذا الصنف من الدواء من أثر ِف شفاء -صلى هللا عليه وسلم  -بي  

: يقول -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت النيب : قالت -رضي هللا عنها -فعن أم قيس بنت حمصن، أن فيه سبعة أشفية

 ويلد به من ذات اجلنب.، يستعط به من العذرة، لعود اهلندي فإن فيه سبعة أشفيةا عليكم ّبذا)

 (42). بي لنا اثني وَل يبي لنا مخسة: قال الزهري

: و يصح أن نقول، القسط البحري :فيصح أن نقول. العود :هو، سكون السي)القسط( بضم القاف و  

 .و يقال مثل هذا ِف اهلندي، العود البحري

أو اْلسود أو ، هو اهلندي و النوع الثاين:، أو اْللو، أو اْلبيض، النوع اْلول هو البحري: ط نوعانوالقس 

 ساقو  أوراقو هلا ، ( م1.5يؤخذ من نبتة القسط اليت يبلغ ارتفاعها ) وهذا العود، و اهلندي أشد حرارة من البحري، املر

مسي و ، بيضاء أو سوداء ج هو قشور جذوره اليت تكونوالقسم املستعمل منه ِف العَل، ويعيش ِف اهلند .و جذور

 فذلك متعلق بطعمه.، أو املر، تسميته َبْللو ماأو  ْلن العرب كانت جتلبه عن طريق البحر.، البحري
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وقد . الغشاء املستبطن لألضَلع هو ورم حار يعرض ِف: قال عنه ابن حجر العسقالين: (ت اجلنبذا) 

غليظة حتتقن من الصفاقات والعضل اليت ِف الصدر واْلضَلع فتحدث  نب من رايحيعرض ِف نواحي اجل يطلق على ما

اْلمى والسعال : مخسة أعراض وحيدث بسببه: قالوا .اْلقيقي الذي تكلم عليه اْلطباء فاْلول هو ذات اجلنب ،وجعاً 

املخوفة ْلهنا  مراضاْلوهي من ، وجع اْلاصرة: اً لذات اجلنب أيض ويقال .لنخس وضيق النفس والنبض املنشاريوا

ْلن القسط البحري هو ، الثاين واملراد بذات اجلنب ِف اْلديث النوع، القلب والكبد وهي من سيء اْلسقام حتدث بي

 (43). اً قد ينفع من النوع اْلول أيض وذكر عن البعض أنه، الذى يداوى به الريح الغليظة

فقط دون اخلمسة  دواء ذكر منها اثننيويف احلديث ذكر للقسط اهلندي وأنه شفاء من سبعة أ 

 -:د أجاب احلافظ ابن حجر أبجوبة هي، وقاألخرى

 .أنه ذكر السبعة فاختصره الراوي -1

عددا من منافع القسط وأهنا أكثر من  ونقل عن اْلطباء .غريمهادون  حينئذ لوجودمهااقتصر على اثني  -2

 سبعة.

 زاد عليها َبلتجربة فاقتصر على ما وما لوحيذكر أن بعض الشراح أجاب عن ذلك أبن السبعة علمت َب -3

 علم َبلوحي لتحققه.

 حيتاج إليه دون غريه ْلنه َل يبعث بتفاصيل ذلك. وقيل ذكر ما -4

طَلء أو شرب أو تكميد أو  إما ْلهنا، وحيتمل أن تكون السبعة املذكورة أصول صفة التداوي ّبا: قال -5

والشرب  وكذا التكميد، ِف املراهم وحيل َبلزيت ويلطخ فالطَلء يدخل تنطيل أو تبخري أو سعوط أو لدود.

وكذا ، والسعوط يسحق ِف زيت ويقطر ِف اْلنف وكذا التنطيل، غريمهايسحق وَيعل ِف عسل أو ماء أو 

ذلك ممن أويت جوامع  يستغرب عة منافع ْلدواء خمتلفة والبوحتت كل واحد من الس، واضح التدهن والتبخري

 (44). الكلم
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 وجه اْلخري ظاهر ووجيه.وهذا ال 

أن هذا النبت َل ينل  إىليشري  حممد نزار الدقر عددا من أنواع القسط واستعماالته إال أنه :ويذكر الدكتور 

من  كثرياً اآلن   إىلأمهيته لكن العلم َل يكشف  إىلاْلحاديث النبوية  يستحقه حيث تشري من العناية والبحث العلمي ما

 (45).فائيةالستشوا جوانبه الدوائية

 الطبي الوقائي اإلعجازثانيا: 

 إظهاروالذي يهمنا هنا  عنيت الشريعة ابلطب الوقائي كعنايتها ابلعالجي إن مل يكن أكثر من ذلك، 

، مدخل فيه الجتهاد أو رأي مما ال، بعدد معني األمراضو  تكون به الوقاية من األدواء اإلعجاز النبوي يف حتديد ما

 -:فمن ذلك

 ولغ فيه الكلب: الذيإلانء غسل ا -3

)إذا شرب الكلب ِف إنء : قال أنه –صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  

 (46( )بلرتاهن َبأوال): تهايارو  أحدكم فلريقه ُث ليغسله سبع مرار( زاد ِف بعض

 (47). لوغاً ولغ يلغ و : يقال، هو أن يشرب بطرف لسانه: الولوغ 

اللعاب والروث والبول والشعر  ء اإلسَلم من هذا اْلديث جناسة الكلب ومجيع أجزائه منعلماولقد فهم  

ال ملا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم إالذي يقع فيه شيء من هذه اْلجزاء و  وكذلك فهموا جناسة الطعام، والدم وغري ذلك

أبعد من  إىلء علمابل ذهب ال وعدم استعماله دل على جناسته، اقتهر هذا الطعام وْلمر َبالستفادة منه، فلما أمر إب إبراقة

 سبعاً الثياب أو البدن أو الفرش فإنه يتنجس وَيب غسله أيضا  ذلك فذكروا أنه إذا وقع شيء من هذا الطعام على

 (48). بلرتاَب إحداهن



 ه3313( رجب 05جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد ) 01

هل هو ِف الغسلة وعن الترتيب  واذا أعرضت عن ذكر اْلَلف ِف عدد الغسَلت هل هو ثَلث أو سبع، 

ء السلف واستظهروا أن علماب ْلن كل هذا مما حبثه لرتااملاء املمزوج َب وب اجلاف ألرتاوهل هو َب، اْلوىل أو اْلخرية

 (49). بلرتاَب يكون ِف املرة اْلوىل وأنه يعقبه سبع أو ست غسَلت إذا مزجت اْلوىل بلرتاا

إذ  ، اْلديثة وهو موضوع البحث  اْلحباث العلميةفَل ميكنين اإلعراض عن ذكر اْلكمة اليت جتلت ِف 

 اإلعجاز ِف هذا اْلديث. كشفت اْلحباث العلمية عن كثري من جوانب

سببني  إىلاألحباث  إذ أشارت، ب يف التنظيف من لعاب الكلبلرتافمن ذلك سبب استعمال ا 

 -:ظاهرين

تعلق جداره  كان  دقيقاً وكلما كان املكروب ، ِف الصغر متناه الكلبأن فريوس  -1

ِف صورة شريط لعايب سائل فدور  ولعاب الكلب احملتوي على هذا املكروب يكون، َبإلنء أشد لصوقا

بفعل شدة االحتكاك اليت هي أشد من  إزالتهو ، سطح اإلنء ب هنا هو امتصاص املكروب من علىالرت ا

 على اإلنء. ر املاء أو اليدمراإجمرد 

أثبت العلم " :مادتي قاتلتي للجراثيم حيث علىب حيتوي لرتاثبت علميا أن ا -2

عمليات التعقيم ضد  ن ِفعمَلوتست ب حيتوي على مادتي )ترتاكسلي( و )التتاراليت(لرتااْلديث أن ا

من املوتى كان سبب موهتم  كثرياً ِف القضاء على اجلراثيم أن   بلرتاومما يدل على فعالية ا .بعض اجلراثيم

ولوال ذلك لعم ، اجلراثيم ء بتحليل تراب املقابر فلم َيدوا أثرا هلذهعلماذلك قام ال ومع، والفريوسات اجلراثيم

 القضاء على اجلراثيم املميتة. ب ِفلرتامما يدل على أثر ا، ضررها وانتشر بي اْلحياء

توكسوكارا كانيس وأن هذه : َبسم وقد ذكر بعض اْلطباء أن الكلب حيمل ِف شعره ديدان طفيلية تعرف 

بويضة ِف الغرام الواحد وهو عدد ليس  181العمى إذ كشف العلم وجود  يدان تسبب ملن انتقلت إليه َبملَلمسةالد

لتستقر ِف املنطقة اْللفية للعي  وتنتقل مبَلمسة اليد هلا بسرعة، ملم 1وهذه البويضات لزجة جدا ويبلغ طوهلا  َبليسري،
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لكن يزداد اْلطر إذا علمنا ، ضرورايً  أمراً بعد مَلمسة الكَلب  يداً ج مما َيعل غسل اليدين، لتسبب العمى ْلي إنسان

 .اْلطرية اْلمراض يلحس فروته بلسانه عدة مرات ِف اليوم مما َيعل لعابه ولسانه أشد خطرا ِف نقل أن الكلب

 وعند تربزه يقوم بلحس دبره كما أكد عدد من اْلطباء وجود دودة تدعى املكورة تعيش ِف أمعاء الكلب 

اآلدميي استقرت بيوضها ِف الكبد أو  إىلفإذا انتقلت ، يلعق فيها اْلواين والصحون اليت إىلمما ينقل معه هذه الدودة 

داء خطري  الكلب ومن املعروف أن داء .بغري اجلراحة دقيقاً وتسببت ِف أكياس مائية وأورام يصعب  الطحال أو الرئة

الكلب ِف جرح أو سحجة حبيث ختتلط َبلدم فتؤدي  لناجتة عن لعابيصيب من تعرض لعظة كلب أو أصابته اْلمة ا

 (51الدماغ ) اجلسم من إىللكنها تكون أسرع كلما كانت اْلمة أقرب ِف دخوهلا ، َبلوفاة شلل حركي مرتقي ينتهي إىل

ه هللا رمح -أبدى اْلافظ ابن حجر وقد، والترتيب سبعاً ّبذا يتجلى اإلعجاز النبوي ِف اْلمر بغسل اإلنء  

 عليصبوا : جهة الطب ْلن الشارع اعترب السبع ِف مواضع منه كقوله مناسبة التسبيع ِف الغسل وأن اْلكمة منه من -

 (51. )من تصبح بسبع مترات عجوة: وقوله، قرب من سبع

 :ثالاثا والشرب والنفس أ األكل-0

مأل آدمي  ما): قال -وسلم  صلى هللا عليه -عن النيب  -رضي هللا عنه -عن مقدام بن معد يكرب  

 (ث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهفإن كان الحمالة فثل، صلبه حبسب ابن آدم أكَلت يقمن، وعاء شرا من بطن

(52) 

ِف قلة  مامسعت كَل ما: فتعجب منه وقال ذكر لبعض الفَلسفة من أطباء أهل الكتاب هذا اْلديث: قال الغزايل

 جهدت اْلطباء من الفَلسفة أن يقولوا مثل: وزاد عليه الزبيدي قوله (53) هحكيم .ا مأحكم من هذا وانه لكَل الطعام

تشتهيه وأن ترفع يدك عنه وأنت  تقعد على طعام حىت ال :قالوا فأكثر ما، هذا ِف التقلل من اْلكل فلم يهتدوا إليه

تشبع  كل إال بعد جوع مفرط والأت ال: قبل الشيع وبعضهم يقول أتكل بعد اجلوع وترفع: ومنهم من قال، تشتهيه

ِف  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد نبه: قال -صلى هللا عليه وسلم -مرادهم هذا املعَن الذي ذكره نبيكم  وان كان، شديدا
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ذكره ِف هذا اْلرب من  لإلنسان إال اْلكل ِف سبع بطنه وهو ما يستحب ِف معي واحد أنه ال أيكلاملؤمن : حديث

ثلث  إىلأن يبلغ  عشر لقم ْلن اجلمع َبْللف والتاء ملا دون العشرة ُث رخص ملن غلب عليه النهم  اللقيمات وذلك دون

 (54) ها. سبع بطنه أو ثلث بطنه فحصل من ذلك أن أكل املؤمن ِف اليوم ينبغي أن يكون ِف، بطنه

 

ّبذه القسمة لعجب  مسع بقراط لو: أنه قال -هللا  رمحهما -م القرطيب ماونقل اْلافظ ابن حجر عن اإل 

 خص الثَلثة َبلذكر لكوهنا أسباب حياة اْليوان وْلنه ال إمناوأنه ، واضح ُث ذكر اْلافظ أن أثر اْلكمة، ّبذه اْلكمة

، على ظاهر اْلرب وهو الظاهر التساوي: امأوهل، أن الثلث هنا حيمل على أحد معنيي إىلالبطن غريها .ُث أشار  يدخل

 (55والثلث كثري ) قوله ِف اْلديث اآلخر: إىليكون أشار َبلثلث  نقال :وحيتمل أ، حمتمل التقارب وهو: اثنيهماو 

َبلشرح والتوضيح وبيان اإلعجاز  ء املتقدمي واملتاخرين تناولوا هذا اْلديث اجلليلعلماواْلقيقة أن ال 

 إىلِف الطب النبوي حيث أشار  - رمحه هللا -م ابن القيم ماوالشرح اإل ولعل من أشهر من تناوله َبلتوضيح، النبوي

والعاهات والقلب َبْلمول  واْلسقام ْلمراضالناتج عن امتَلء املعدة َبلطعام وأن هذا الضرر يطال اجلسم َب الضرر

على النفس  يطغى قسم الطعام على الشراب وال فَل، التقسيم الثَلثي وأن أنفع شيء للبدن هو هذا، والتثاقل عن الطاعة

على الثلث طغى على  ْلنه إذا زاد الطعام، التخمة والبطنة اليت تورث صاحبها السقام وتورده املهالك إىل واال أدى ذلك

طغى ذلك على موضع النفس وهذا من أعظم الضرر على البطن  موضع الشراب ُث إذا ورد الشراب على املعدة املمتلئة

 (56). بفعل الشبعالشهوات وحتركها  إىليصاحب ذلك من االنبعاث  ما مع، واجلسم
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اإلعجاز من خالل  ذلك لقد كشف الطب احلديث صدق هذا اهلدي النبوي الكرمي وميكن عرض 

 -:النقاط التالية

ما اتسع  زاد الطعام كل يؤكل من الطعام فكل ما يعتمد حجم املعدة على ما -1

 .مماحجمها وتقعر اجلدار الداخلي اْلملس وبرز لإل

القول إن  وعليه ميكن، تستوعبها املعدة بلرت ونصف ميكن تقدير كمية الطعام اليت -2

علي ذلك فإن ملء ثلثي املعدة َبلطعام  وبناء. مل 511كان كل قسم مبقدار   ثَلاثً هذا اْلجم إذا قسم أ

أربع   من الطعام املمزوج َبلشراب وهذا يعادل لرتاً فهو يعادل ، َبلغذاء الَلزم والشراب كاف ِف إمداد اجلسم

ينبغي الوصول إليها إال ملن كان حمتاجا  ال وهي كمية هائلة ِف الوجبة الواحدة، م الكبريكاسات من اْلج

 اليت تنتج عنها. اْلمراضال كانت مصدرا للسمنة و إو ، الشاقة هلذه الكمية نظرا ْلعماله

وأحواهلم املعيشية  ختتلف معدالت استهَلك الغذاء ِف أجسام البشر حبسب ظروفهم -3

ِف مقدار معي من هذا االستهَلك وهو الكمية الَلزمة  لكنهم يتساوون مجيعا، ون ّباوأعماهلم اليت يقوم

كيلو    2111حواِل  واليت تبلغ، ميكن هلذه اْلجهزة العمل بدون هذه الطاقة اجلسم اليت ال لعمل أجهزة

ون فالباحث، هو أكثر من ذلك ما إىلِف اْلاجة  كالوري من السعرات اْلرارية ُث تتفاوت اْلجسام

كيلو    3511 إىلكيلو كالوري بينما حيتاج عمال البناء واْلعمال الشاقة   511 إىل واملفكرون مثَل حيتاجون

القدر الذي يتساوى فيه بنو البشر مجيعا ِف  هذه اْلقيقة العلمية وهي إىلكالوري ولعل اْلديث يشري 

 .أيخذ كل منهم قدر حاجته الزائدة متدهم ّبا هذه اللقيمات ُث بعد ذلك هذه الطاقة اليت إىلاالحتياج 

 كالتمر مثَل. أن هذه اللقيمات قد حتتوي على عناصر غذائية غنية رغم قلتها علماً 
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التجويف العلوي  ْلن املعدة تقع ِف، هناك عَلقة وطيدة بي التنفس وحجم املعدة -4

حجمها فضغطت على  نزوله إليها من املريء زاد فإذا امتألت َبلطعام بعد، للبطن حتت اْلجاب اْلاجز

 يزيد صعوبة التنفس خصوصا العميق منه. اْلجاب اْلاجز مما

، الشهيق وتتسع عضَلت الصدر الإراداي مع، تتكون دورة التنفس من شهيق وزفري -5

ِف التنفس العميق فتتسع  إما، اْلضَلع وهذه العضَلت هي عضَلت اْلجاب اْلاجز والعضَلت بي

ومىت ، طن ويشكل اْلجاب اْلاجز فاصَل بي التجويفي البطين والصدريوالب أيضا عضَلت الرقبة والصدر

اخنفاض الضغط داخله وارتفاعه  إىليؤدي  ما انقبضت العضَلت بي الضلوع اتسع التجويف الصدري مما

مع  Paraital Pleura وعندما تزداد سعة القفص الصدري تتحرك اجلنبة اجلدارية داخل التجويف البطين،

الضغط داخل التجويف البللوري فتتمدد الرئتان مما  خفض إىلواْلجاب اْلاجز مما يؤدي  أسطح الصدر

تلقائيا ليتعادل هواء  اهلواء امهفيندفع إلي، الضغط داخل اْلويصَلت واملمرات اهلوائية اخنفاض إىليؤدي 

 إىلاهلواء  طفيف لكنه كاف لتحريك حواِل نصف لرت من ومع أنه اخنفاض، اْلويصَلت مع الضغط اجلوي

داخل التجويف الصدري  املدة الَلزمة للشهيق كما أن اخنفاض هذا الضغط امهخَلل اثنيتي و  الرئتي ِف

 القلب. إىل يساعد ِف رجوع الدم الوريدي غري املؤكسد

الضطراب  حينما تزيد كمية الطعام عن الثلثي تضطرب مجيع أجهزة اجلسم تبعا -6

 كامَلً  متدداً ن تمددات والرئتان ال، القلب بسهولة إىليصل  املؤكسد ال فالدم الوريدي غري، مضخة التنفس

ضغط  إىليؤدي  عضَلت الطوارئ إلحداث تنفس عميق مما حينئذالصدري وتتدخل  لعدم اتساع القفص

 اجلسم. عضَلت التجويف البطين وهذا يؤثر على سائر أعضاء
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ميثل ثلث  هلواء وهومل من ا 511إن اْلجم املدي للتنفس الطبيعي هو حواِل  -7

وهذا ، وانصباب سهل للدم الوريدي للقلب هذا القدر ضروري لتنفس انسيايب مريح، حجم امتَلء املعدة

 (57). ِف هذا اْلديث يظهر لنا جانب اإلعجاز النبوي

شهوة ومتعة وقد  أيكلالذي  الكافر واملنافق أو، طاعة وعبادة أيكلوبذا يظهر الفارق بي املؤمن الذي  

ِف معى واحد والكافر  أيكلاملؤمن ): صلى هللا عليه وسلم يقول مسعت النيب: وى عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه قالر 

 (58( )أمعاء ِف سبعة أيكل

، متصلة ّبا رقاق ُث ثَلثة غَلظ ُث ثَلثة، املعدة، لكل إنسان سبعة أمعاء: قال أهل الطب: قال النووي 

املراد : وقيل قال:، واملؤمن القتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها كفيه إال ملؤها،ي فالكافر لشرهه وعدم تسميته ال

 (59)ا ه  اْلرص والشره وطول اْلمل والطمع وسوء الطبع واْلسد والسمن.: صفات َبلسبعة سبع

 -املراد ابألمعاء السبعة بتفسريات عدة منها: علماءفسر ال: قلت 

: زعموا أن أمعاء اإلنسان سبعة ن أهل الطب والتشريح من أهنمذكره ع نقل العيين عن القاضي عياض ما -1

 اْلعور والقولون واملستقيم: ُث ثَلثة غَلظ، البواب والصائم والرقيق املعدة ُث ثَلثة أمعاء بعدها متصلة ّبا،

واملستقيم  ،وقيل َبلقافي وَبلنون عشر والصائم والقولون والفانفي َبلفاءين وقيل أمساؤها :االثنا، وطرفه الدبر

 يكفيه إال ملء كلها. والكافر ال فاملؤمن يكفيه ملء أحدها،، واْلعور

 أنه مثل ضرب للمؤمن وزهده ِف الدنيا وللكافر وحرصه عليها. -2

 ذلك يفعل الكافر فَل إماو ، أن املؤمن يسمي هللا ِف أول أكله فَل يشركه الشيطان -3

فيمنعه ذلك من استيفاء  شتغل فكره فيما بعد املوتأن املراد املؤمن كامل اإلميان ْلن من مت إميانه ا -4

 شأنه الشره كما أتكل البهيمة ْلن من  يأكلالكافر ف إماو ، شهوته
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اْلافظ  دور . عليه وسلم ذلك ُث أسلم فقال له النيب صلى هللا كافراً قيل إن ذلك خاص برجل بعينه كان   -5

 لغري واحد. ابن حجر هذا القول أبن القصة متعددة وقعت

 هو للتكثري. إمنابذاته و  مراداً لعدد ليس أن ا -6

اْلرص والشره وطول اْلمل والطمع  ذكر النووي رمحه هللا أن اْلمعاء السبعة يراد ّبا الصفات السبعة وهي: -7

 وسوء الطبع واْلسد وحب السمن.

وشهوة الفم ، وشهوة العي وشهوة النفس، شهوة الطمع :شهوات الطعام سبع: قال القرطيب رمحه هللا -8

 يأكلالكافر ف إماو ، ّبا املؤمن أيكلوهي الضرورية اليت ، وشهوة اْلنف وشهوة اجلوع، وشهوة اْلذن

 َبجلميع.

 (61واْلَلل قليل الوجود. )، اْلرام أيكلاْلَلل والكافر  أيكلأن املؤمن  -9

ويذمون كثرة يتمدحون بقلة اْلكل  وقد كان العقَلء ِف اجلاهلية واإلسَلم: قال اْلافظ ابن حجر رمحه هللا 

 (61). كلْلا

من الطعام والشراب ما  البهيمة ويستكثر أتكلكما   أيكلكان اْلمر فهو يدل على أن الكافر  ما أايً و  

وهذا كله منتف ِف حق ، يذكر هللا يصحبه ِف أكله ْلنه ال أن الشيطان إىلإضافة ، له سوى هذا ال همأمكنه ذلك ْلنه 

 للحديث. هذا هو املعَن الظاهر، ميأل بطنه لئَل يثقله عن العبادة يسمي هللا والاْلاجة و  مبقدار أيكلاملؤمن الذي 

يتحدث الطبيب  اجنلرتاحنن فيه ففي  وعدم االلتزام ّبذا اْلمر يظل مَلزما لغري املسلمي حىت العصر الذي 

ما عليه اْلمر ِف لست أدري : ِف اإلفراط ِف الطعام والشراب فيقول م( عن عقيدة الربوتستانت1743تشي )ت 

حىت إن الناس حيتقرون  ،ضاراً  وال مؤذايً نعترب اإلفراط ِف تناول الطعام  ولكن حنن الربوتستانت ال، اْلخرى البلدان

 ميلؤون بطوهنم عند كل وجبة طعام .اه  أصدقاءهم الذين ال
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م مرضاهم بل إماتمع و اجمل مماأيدركون أهنم املسؤولون  واْلطباء ال: لكنه بعد أن أدرك حقيقة اْلمر قال 

الطعام والشراب ذلك أهنم ّبذا يعملون على تقصري آجال كثري من  ْلهنم يشجعون الناس على اإلفراط ِف، م اْلالقماأ

 همرضاهم .ا

من  -لود فيك كارنرو -:ويدعى فهذا أحدهم، هذا اْلمر إال ِف عصر النهضة إىلوَل يتنبه أطباء أورَب  

ر من أي وَبء منتشر أو موت مواطنيك أكث إىلترين أن الشهوة تقود  ! أالاليا البائسة املسكينة)اي إيط: البندقية يقول

يوازي أعنف املعارك  هلا من النتائج الضارة ما، )إن هذه املآدب املشينة واليت هي واسعة االنتشار اليوم ؟(حرب كاسحة

ن أية زايدة فيما إو )( سيري أجسامنا بشكل مناسبلت إال بقدر ما هو ضروري أنكللذلك َيب علينا أال )(، اْلربية

بعض  مرضا، بل موات ِفآنيا.. ولكن علينا ِف النهاية أن ندفع نتائج ذلك  سروراً تعطينا  نتناوله من كميات الطعام

 (62)اه اْلحيان .

أنه كتب ِف أحد  -بعد ذكر شيء من اْلضرار الناجتة عن الشبع -ويذكر الدكتور عادل شليب  

 من املعدة واشرب ِف جزء واترك جزءا خاليا. كل ِف جزء: الباطنية اْلمراضشفيات اْلملانية ِف قسم املست

)كروم ول( ِف لندن أنه سأل طبيبة  ويذكر عن أحد مرضاه والذي أجرى عملية ِف القلب ِف مستشفى 

 (63). مواترك ثلثا خاليا كما يعلمكم نبيك، ثلثي كل واشرب ِف: يهودية النصيحة فقالت له
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 التشرحييالطبي  اإلعجاز: ثالثاا 

حقائق هذا العلم مل تتجل  فكثري من، اإلعجاز التشرحيي مما يظهر جليا يف بعض األحاديث الشريفة 

 -:ومنه. جتليته قبل قرون طويلة من الزمن إىلسبق الشريعة  مع، املتخصصني فيه إال يف العصر احلديث علماءلل

 مراحل اجلنني: -3

هذا  إىللكننا لو نظرن  عهد قريب، إىلحقيقته أو كنهه  إىلميكن الوصول  ال غيبياً  علماً  كان ذلك 

القرون الطويلة جند دالئل اإلعجاز ظاهرة بينة .فعن عبدهللا بن  قبل هذه املصدوق الصادقاْلديث العظيم الذي أخرب به 

)إن أحدكم َيمع ِف  :املصدوق الصادقوهو  -م صلى هللا عليه وسل -حدثنا رسول هللا : قال -عنه رضي هللا -مسعود

ت فيكتب أبربع كلما ملكاً مثل ذلك ُث يبعث هللا إليه  ُث يكون علقة مثل ذلك ُث يكون مضغة يوماً بطن أمه أربعي 

إال  يكون بينه وبينها فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حىت ما، سعيد ُث ينفخ فيه الروح معمله وأجله ورزقه وشقي أ

يكون بينه  ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما وان الرجل، راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخل اجلنةذ

 .فيدخل النار( وبينها إال ذراع فيعمل بعمل أهل النار

ُث يكون ِف  علقة مثل ذلك، ) ُث يكون ِف ذلك: ورواية مسلم بنحوه لكن بزايدة، هذا اللفظ للبخاري 

 مثل ذلك(ذلك مضغة 

يدخل ): أنه قال -عليه وسلم  صلى هللا -عن النيب  -رضي هللا عنه  -وروى مسلم عن حذيفة بن أسيد  

: فيقول، أشقي أو سعيد فيكتبان ايرب :مخسة وأربعي ليلة فيقول وعي أما تستقر ِف الرحم أبرب امللك على النطفة بعد

 ينقص( وال يزاد فيها وأجله ورزقه ُث تطوى الصحف فَلويكتب عمله وأثره ، ؟ فيكتبانأنثى وأي رب أذكر أ

فصورها وخلق  ملكاً هللا إليها  َبلنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث رإذا م): و أنه صلى هللا عليه وسلم قال 

 (64اْلديث ) مسعها وبصرها وجلدها وْلمها وعظامها(
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ميكن للطب أن  التشريح اليت ال وتلك من أدق صور، ذكر اْلديث مراحل تكون اجلني ِف بطن الرحم 

نح ) : تعاىلاملراحل ِف قوله  هذه إىلوقد أشار القرآن الكرمي  كنهها،  إىليتوصل  َنا اإلحَ ُُثه  َساَن َمنح ُسََلَلٍة َمنح َطيٍ َوَلَقدح َخَلقح

َنا رَاٍر َمَكيٍ َجَعلحَناُه نُطحَفًة ِف ق َ  َنا النُّطحَفَة َعَلَقًة َفَخَلقح َغَة َعظَاًما َفَكَسوحَن الحَعظَاَم ْلَحًما ُُثه  ُُثه َخَلقح َنا الحُمضح َغًة َفَخَلقح الحَعَلَقَة ُمضح

َاَلَقيَ  َسُن اْلح ُ َأحح  (65)( أَنحَشأحَنُه َخلحًقا َآَخَر فَ تَ َباَرَك اّلِله

 -:املسألة لب هناوابلنظر والتأمل هلده األحاديث جندها تتكلم عن أمرين 

 .ارقلب يف األطو التخلق والت: األول

 .الروحنفخ : الثاين

وطور املضغة فلفظ حديث  طور النطفة وطور العلقة، اْلمر اْلول وهو التقلب ِف اْلطوار الثَلثة ماأ 

وذلك متام مائة وعشرين  يوماً اجلني ميكث ِف كل طور منها أربعي  ناْلول يفيد أ -رضي هللا عنه -عودعبدهللا بن مس

املضغة قبل الثماني  إىلالعلقة  كونه علقة قبل اْلربعي وكذا من  إىلالثاين أي من النطفة  إىلمن اْلول ينتقل  ال وأنه يوماً 

حديث حذيفة بن  ماأو  .فهمه جل شراح اْلديث وهذا ما. امللك ُث يبعث إليه يوماً مائة وعشرين  إىلُث يكون مضغة 

واْلربعي فيكتب هذه  ضي أربعي ليلة أي ِف الثانية أو اْلامسةالنطفة بعد م إىلعنه فأفاد أن امللك أييت  أسيد رضي هللا

ليتفق مع ، الثاين أو محلوه على حمامل أخرى فأولوااْلديثي  ومن هنا ظهر لبعض الشراح أن هناك تعارضا بي، اْلمور

ومراعاة ْلال النطفة  زمةأن للملك مَل الرواايتء: طريق اجلمع بي هذه علماقال ال: النووي رمحه هللا مماقال اإل، اْلول

، وهو أعلم سبحانه تعاىلصارت إليه أبمر هللا  يقول فيه ما فكل وقت، ايرب هذه علقة هذه نطفة ِف أوقاهتا: وأنه يقول

ولد ْلنه ليس   نطفة ُث ينقلها علقة وهو أول علم امللك أبنه تعاىلأوقات أحدها: حي خلقها هللا  ولكَلم امللك وتصرفه

ُث للملك فيه ، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يكتب حينئذوذلك عقب اْلربعي اْلوىل و ، ولدا كل نطفة تصري

يكون ِف  إمناأم أنثى وذلك  ذكراً وكونه ، تصويره وخلق مسعه وبصره وجلده وْلمه وعظمه تصرف آخر ِف وقت آخر وهو

يكون إال بعد متام  الروح فيه ْلن نفخ الروح ال نفخوقبل انقضاء هذه اْلربعي وقبل ، وهي مدة املضغة، اْلربعي الثالثة
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بل  يصح محله على ظاهره أن حديث حذيفة ليس على ظاهره وال -رمحه هللا  -عياض  صورته ... ُث نقل عن القاضي

يقع ِف  إمناغري موجود ِف العادة و  املراد أنه يكتب ذلك ُث يفعله ِف وقت آخر ْلن التصوير عقب اْلربعي اْلوىل

للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقب اْلربعي الثالثة حي  ُث يكون .لثالثة وهي مدة املضغةربعي ااْل

 (66). أربعة أشهر يكمل

من رواية أيب الطفيل عنه  لكونه إماأعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد : وقال ابن الصالح 

معا  أخرجهمامسلم ف إماو ، ابن مسعود الشك ِف صحته ديثوح، لكونه َل يره ملتئما مع حديث ابن مسعود إماو 

ابتداء اْلربعي  قوله ِف حديث حذيفة ِف إماأبن حيمل إرسال امللك على التعدد ... و  بينهما وجه اجلمع إىلفاحتجنا 

املراد أنه بعد أن تصري مضغة فيحمل اْلول على أن  يقع إمنافإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير ، فصورها :الثانية

 ها .املضغة يكون عند إمناأو أنثى  ذكراً أي يذكر كيفية تصويرها ويكتبها بدليل أن جعلها  يصورها لفظا وكتبا ال فعَل،

الثالثة أبنه شوهد ِف كثري من اْلجنة التصوير ِف  يقع ِف اْلربعي إمناوقد نوزع ِف أن التصوير حقيقة : قال اْلافظ

 حيتمل أن يكون امللك عند انتهاء اْلربعي: وقال بعضهم: أن قال إىلاْلنثى ...... لذكر علىاْلربعي الثانية ومتييز ا

 إىلْلم وبعضها  إىلجلد وبعضها  إىل أجزاء حبسب اْلعضاء أو يقسم بعضها إىلاْلوىل يقسم النطفة إذا صارت علقة 

يتكامل ِف اْلربعي الثالثة .... ُث رجح أن ذلك ِف آخر اْلربعي الثانية و  عظم فيقدر ذلك كله قبل وجوده ُث يتهيأ

حبديث حذيفة بن أسيد وأنه  اْلخذ إىلوذكر أن بعض الشراح املتأخرين مال  ... يقع ِف اْلربعي الثالثة إمنا التصوير

الذي ملخصه أن النطفة إذا وقعت ِف الرحم  بعض اْلطباء قول إىليدفعه واستند  ليس ِف حديث ابن مسعود ما

بعد ثَلثة  م أو سبعة من غري استمداد من الرحم ُث يستمد منه ويبتدئ فيه اْلطوطأايِف ستة  زبدية ورغوة حصلت هلا

تتميز اْلعضاء ومتتد رطوبة النخاع وتنفصل الرأس  اجلميع فيصري علقة ُث إىلم أو حنوها ُث ِف اْلامس عشر ينفذ الدم أاي

اْلقل ومخسة  ِف يوماً ثَلثي  إىلبعض وخيفى ِف بعض وينتهي ذلك  اْلصابع متييزا يظهر ِف عن املنكبي واْلطراف عن

 (67وأربعي ِف اْلكثر )
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اْلموي الطبيب اتفاق اْلطباء على  أنه نقل عن الفاضل علي بن املهذب -رمحه هللا  -كما ذكر اْلافظ  

 قوام إىلْلرارة مزاجه وقواه وأعيد  اْلربعي وفيها تتميز أعضاء الذكر دون اْلنثى أن خلق اجلني ِف الرحم يكون ِف حنو

وتكون حركة اجلني : مثل ذلك قالوا املين الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أقبل للنضج والتصوير ُث يكون علقة

يؤيد ذلك فذكر أن الرحم إذا اشتمل على املين  عن ابن القيم رمحه هللا ما ِف ضعف املدة اليت خيلق فيها .... ُث نقل

والدماغ والكبد ُث يظهر فيما بي  م فينقط فيه ثَلث نقط ِف مواضع القلبأايمتام ستة  إىلاملين على نفسه واشتد  استدار

فتتميز اْلعضاء الثَلثة ُث متتد  يوماً تنفذ الدموية فيه على متام مخسة عشر  م ُثأايمتام ثَلثة  إىلتلك النقط خطوط مخسة 

م أايالضلوع والبطن عن اجلني ِف تسعة  ُث تنفصل الرأس عن املنكبي واْلطراف عن يوماً متام اثين عشر  إىلالنخاع  رطوبة

 يوماً َيمع خلقه ِف أربعي : فهذا معَن قوله يوماً فيكمل أربعي  أايمأربعة  ُث يتم هذا التمييز حبيث يظهر للحس ِف

 (68) ...إخل

وكذلك القوابل من ، وتتخطط لعلقة تتخلقذكره اْلطباء يدل على أن ا : وما-رمحه هللا  -قال ابن رجب  

لقد ظل هذا  (69) اه .َبلتصوير ِف حال كون اجلني نطفةيشهد  وحديث مالك بن اْلويرث، النسوة يشهدن بذلك

، شيء من التكلف فتارة أيولون واترة َيمعون بي النصوص مع، من الزمن طويَلً  ردحاً اْلحاديث  التصور عند شراح

أن تقدم علم الطب  إىل، الرؤية بعد ِف ذلك الوقت م اْلطباء الذين َل تكن قد اتضحت هلمواترة يستشهدون بكَل

 -وهذه بعضها: تعاىلبذاته وتكشفت كثري من اْلقائق بفضل هللا  قائماً  علماً وأصبح علم اْلجنة 
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 هنامرحلتني اثنتني  إىلاألجنة أن مرحلة احلمل تنقسم  علماءيذكر  

وبنهاية هذه املرحلة ، هناية اْلسبوع الثامن منه إىلوهي من بداية تلقيح البييضة ، مرحلة التخليق وأ املرحلة اجلنينية -1

 َبلعلقة واملضغة قد تشكلت مروراً العظام و  إىلكانت أو خارجية بداية من النطفة  تكون مجيع اْلجهزة للجني داخلية

الصوتية يؤكد أن مجيع الرتكيبات الداخلية  جات فوقبل إن علم الفحص أبجهزة املو ، وتكونت لكن بشكل مصغر ودقيق

 كما ميكن أن ترى مجيع أعضائه،  تتخلق من اْلسبوع الرابع حىت اْلسبوع الثامن واْلارجية املوجودة ِف الشخص البالغ

 ّبذه اْلجهزة خَلل اْلشهر الثَلثة اْلوىل.

طور العلقة يبدأ منذ بداية  اْلول وأن هناية اْلسبوع إىلويقرر هذا العلم أن النطفة تبدأ مع التلقيح  

املضغة فتبدأ  إمامم( و  3.5 ، 1.7ويرتاوح طول هذه العلقة بي ) اْلسبوع الثاين حىت هناية اْلسبوع الثالث من التلقيح

 21و  14طوهلا بي  ويكون يوماً  42 - 26الرابع وتنتهي قبيل هناية السادس حيث يرتاوح عمرها بي  ببداية اْلسبوع

 - 22من عمر اجلني ويكون طول اجلني بي  56و  51بي  وهي. ُث تبدأ املرحلة اليت بعدها وهي مرحلة التعظم. مم

 مم. 31

، هناية اْلمل إىلهذه املرحلة ِف اْلسبوع التاسع  اإلنشاء خلقا آخر، تبدأ: تعاىلواليت مساها هللا : املرحلة احلميلية -2

، البشرية املعروفة مقاييسهاو  ح ْلعضاء وأجهزة اجلني للقيام مبهامها حبيث أتخذ أبعادهاالواض وتتميز هذه املرحلة َبلنمو

 .وتتميز كذلك بنفخ الروح
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األربعني الثانية ابلتمايز  وبناء عليه فالنطفة والعلقة واملضغة تتكون يف األربعني األوىل مث تبدأ يف 

 -:التالية وميكن االستشهاد على ذلك ابألدلة. والظهور والوضوح

من اْلخذ برواية حديث عبدهللا  لكن البد، ّبذا َيمع بي حديثي عبدهللا بن مسعود وحذيفة بن أسيد -أ

ويكون معناها أن اْلطوار الثَلثة تكون ، ذلك ِف ذلك مثل: بن مسعود عند مسلم اليت فيها زايدة

ر اْلخرى لكنها طواومثل ذلك أي مثل مجع النطفة تكون اْل ِف ذلك الزمن أي اْلربعي اْلوىل.

 (71). ( ِف إعجاز القرآنه 651)ت  الزملكاينذلك ابن  إىلنبه  وقد .كلها ِف اْلربعي

هذا التفسري واجلمع الشيخ  إىل وقد سبق، ويظهر اإلعجاز النبوي الرواايتل وجتتمع شكاوبذا يزول اإل 

 عبداجمليد الزنداين.

خلق العظام بعد اليوم الثاين  حدد حديث حذيفةو ، ذكر القرآن أن خلق العظام يكون بعد املضغة -ب

يتفق مع ظاهر حديث حذيفة  ال يوماً  فالقول أبن العظام تتخلق بعد مائة وعشرين، واْلربعي

وهذا . السابع عشر تكوهنا ِف اْلسبوع السادس ال ثبت ِف علم اْلجنة من رضي هللا عنه ومع ما

 واية مسلم.رضي هللا عنه بر  يتعارض مع حديث ابن مسعود ال

وال ِف اليوم ، والثَلثي أبنه قطرة ماء أن الواقع يؤيد ذلك فَل ميكن وصف اجلني ِف اليوم التاسع -ت

املائة  إىلدودة وال ميكن وصفه ِف اليوم الثماني  ووال السبعي أبنه على شكل علقة أالستي 

ه وَبنت وظهرت واضحة  مع أنه ِف هذه الفرتة قد متيزت أعضاؤ ، والعشرين أبنه قطعة دم جامدة

 َبلكشوفات العلمية. كما علم ذلك يقينا
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 -:الروحنفخ : الثايناألمر 

، يوماً يكون بعد مائة وعشرين  إمناعلى أن نفخ الروح  علماءإمجاع ال -رمحه هللا  -نقل القاضي عياض  

 (71من هذا اْلديث ) أخذاً وذلك 

أن اْلطوار الثَلثة تكون ِف  تشاف العلم اْلديث منتقرر من اجلمع بي اْلحاديث واك لكن بناء على ما 

ما يؤكد وقت نفخ الروح غري  -الذي هو املصدر الوحيد هلذا العلم  - اْلربعي اْلوىل من عمر النطفة فلم يرد عن الشارع

َلثة اليت يتبي هذه اْلطوار الث تنفخ بعد إمناوالذي يفهم منه يقينا أن الروح ، -رضي هللا عنه -عبدهللا بن مسعود حديث

َفحَئَدَة ُثه )ُ  تعاىلعلى أنه ميكن االستدالل بقوله ، فيها خلقه َبحَصاَر َواْلح َع َواْلح  َسوهاُه َونَ َفَخ َفيَه َمنح ُروَحَه َوَجَعَل َلُكُم السهمح

ُكُرونَ  الهَذي َخَلَقَك ) تعاىلله اْللق لقو  بعد والتسوية تكون، على أن نفخ الروح يكون بعد التسوية( 72( )قََليًَل َما َتشح

ت اْلربعي أايً وقد تبي أن اْللق ميكن تبينه ِف بد، الروح يكون بعد اْللق (،وعلى هذا فنفخ73)( َفَسوهاَك فَ َعَدَلكَ 

، تعاىليكون فهذا أمر يقدره هللا  مىت ماأو ، من القول أبن نفخ الروح ممكن بعد اْلربعي اْلوىل ال مانعوبناء عليه  الثانية،

لعدة املتوىف عنها  اً أربعة أشهر وهو اْلد الذي جعله الشارع مقدار  يتأخر عن لكنه ال، وهو خمتلف َبختَلف اْلجنة

يتحرك   ِف اجلني وال على نفخ الروح فقد تنفخ الروح دليَلً  وليست اْلركة واالضطراب وحده، للرحم زوجها استرباء

، وكلما منا وزادت مدته  إرادايً  أو حترك عضو أو حنو ذلك ال تلج منه عرقورمبا اخ، كالنائم الذي جتري ِف عروقه اْلياة

اْلسبوع الثامن  وذلك عند، أكثر، وقد أثبتت اْلجهزة اْلديثة رؤية حركات اجلني ِف وقت مبكر كلما اتضحت حياته

ركات الدالة على حياة كما ميكن رؤية اْل،  مم 15حواِل  سم أو يبلغ طول اجلني 3أو عندما يكون كيس اْلمل قد بلغ 

عشر أي قبل العشرين  ونبضات القلب واْلمعاء وحركة اليد وغري ذلك مما رصد قبل اْلسبوع السادس اجلني مثل البلع

اجلهاز العصيب املركزي اليت يستدل بوجودها وانتظامها على سَلمة  وما هذه اْلركات إال انعكاس ْلركة، ومائة يوم بيقي

 (74) .الدقيق هذا اجلهاز
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النظر ِف مجيع طرقه وألفاظه  وذلك بعد، فظهر ّبذا وجه اإلعجاز ِف اْلديث النبوي الشريف: قلت 

هو أكثر  يكشف من جوانب اإلعجاز ما ايمولعل قادم اْل، اْلديثة كشفت عنه العلوم الطبية وهو ما، ومقارنتها ببعضها

أن طائفة  -رمحه هللا  -م ابن رجبمافقد ذكر اإل، قهيأمهية هذه الكشوفات حي يرتتب عليها حكم ف وتزداد، وأظهر

وهو قول ضعيف ْلن : قال، وأهنم جعلوه كالعزل، فيه الروح ِف بطنها ماَل تنفخ من الفقهاء رخصوا للمرأة ِف إسقاط ما

انعقاده َبلعزل إذا  ميتنع ال منع انعقاده وقد إىلتسبب  إمناو ، ورمبا تصور وِف العزل َل يوجد ولد َبلكلية اجلني ولد انعقد

الولد علقة َل َيز للمرأة إسقاطه ْلنه ولد انعقد خبَلف النطفة  وقد صرح أصحابنا أبنه إذا صار: أراد هللا خلقه ...قال

 (75)ه ا .تنعقد ولدا وقد ال فإهنا َل تنعقد بعد

عدم نفخ الروح الذي كان يعتقد ب الشهر الرابع إىلوهو عي الصواب خاصة على القول جبواز اإلسقاط  

 .اْلمل على االنتصاف فكيف َيوز اإلسقاط وقد قاربت مدة، قبله

 -:عدد املفاصل -0

، غري أهل الطب والتشريح يعتين ّبا مثل هذه اْلمور اليت قد ال إىليتوقع القارئ أن الشريعة تشري  قد ال 

أعلى منه وهو شكر املنعم جل وعَل  إىل إشارة عابرة بل أرشدت ذلك إىلفلم تشر الشريعة ، لكننا جند أكثر من ذلك

 وتذكره عند كل عمل يستعمل فيه هذه املفاصل. على هذه النعمة

إنه خلق كل إنسان من ) :-صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا قالت قال ر  -رضي هللا عنها-عن عائشة  

عن طريق الناس  اً  واستغفر هللا وعزل حجر هللا وهلل هللا وسبح هللا  هللا ومحدربفمن ك، بين آدم على ستي وثَلمثائة مفصل

السَلمى فإنه ميشي أو  عن طريق الناس وأمر مبعروف أو هنى عن منكر عدد تلك الستي والثَلمثائةًا أو شوكة أو عظم

 (76( )وقد زحزح نفسه عن النار حينئذميسي 

ِف  اد به كل عظم ومفصل يعتمدير  ليس املراد ّبذا عظام الرجل خاصة ولكنه: -رمحه هللا  -قال اْلطايب  

 (77)ه ا .اْلركة ويقع به القبض والبسط
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أو عظمة وغضروف إذا كان  التشريح املفصل أبنه كل التقاء بي عظمتي أو غضروفي علماءف ر وقد ع 

ضبط ويساعد على ، لكلمة مفصل اليت توحي َبلفصل بي شيئي يتناىف مع املدلول اللغوي وهو تعريف ال، فاصل بينهما

الغضروفية اْلولية اليت  يعتد َبملفاصل وعلى هذا فَل، جاء ِف هذا اْلديث النبوي يتوافق مع ما دقيقاً  اً ضبط هذه املفاصل

 فاصل. بينهمايكن  يعتد َبلتقاء الغضروف َبلعظم إذا َل وال، عظام إىلتتحول 

 -:مت إحصاء املفاصل فكانت كما يلي وبناء على هذا التعريف 

 86 اجلمجمةمفاصل  -1

 6 مفاصل اْلنجرة -2

 66 مفاصل القفص الصدري -3

 76 مفاصل العمود الفقري واْلوض -4

 64 =2× 32مفاصل اْلطراف العلوية  -5

 62 =2× 31مفاصل اْلطراف السفلية  -6
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 (78). وهذا العدد يتوافق بدقة َبلغة مع اللفظ الوارد ِف اْلديث 
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 الفيزيائيالكوني و اإلعجازا: عراب

ت عظيمة تدل على ايآ بينهما وما ودقيق ذراته من مساء وأرض، لقد حوى هذا الكون جبميع أجزائه 

، معرفة بعض هذه الدقائق إال َبلبحث والتجربة إىلسبيل  وال، خلقه عظمة الباري جل وعَل الذي أحسن كل شيء

فمن . االكتشافات حبقب طويلة ن هلذه اْلقائق قبل هذهلكننا جند ِف شريعتنا إشارة أو بيا، العلم اْلديث وهذا ماجَله

 -:ذلك

 -:طبقات األرض -3

حكماء الفرس من أن هنالك  نقله ابن سينا عن قدماء َل يذكر القدماء شيئا عن تعدد اْلرضي سوى ما 

غاليلو املتوىف  حىت جاء، اْلكماء والفَلسفة يقول بعدم تعددها ومازال الرأي السائد بي، أراضي كثرية غري أرضنا

 أن حتتوي على ما وميكن، املقربة وكذلك من جاء بعده فأثبتوا أن السيارات مجيعها أراض كأرضنا م مبناظريه 1642

َبليقي إذ َل تثبت هلم املناظري  ذلك مبقتضى الظن واْلدس ال كل،  حتتوي عليه أرضنا من املاء واهلواء واجلبال وغري ذلك

  بعد.وجه اليقي ذلك اْلمر على

َرحَض َمث حَلُهنه ) :ىلاعتلكن القرآن العظيم صرح بتعدد اْلرضي ِف قوله    (اّلِلهُ الهَذي َخَلَق َسبحَع مَسََواٍت َوَمَن اْلح

 القرن التفسري ِف علماءوهو من  -فقد نقل أبو السعود ، هذه اْلقيقة إىلاملتقدمة  وقد أشار املفسرون منذ القرون (79)

 (81). أهنا سبع أرضي بعضها فوق بعض علماءعن مجهور ال -التاسع اهلجري 

الكرمي أن السماوات سبع وأنه َل  ذكر ِف كتابه تعاىلأن هللا  إىل -رمحه هللا  -م القرطيب ماوقبله أشار اإل 

 ( وقد اختلف فيه)ومن اْلرض مثلهن: تعاىلالتأويل سوى قول هللا  حيتمل أيت ِف كتاب هللا لألرض عدد صريح ال

ونقل عن الداودي ، بعض هي سبع إال أنه َل يفتق بعضها عن: وقيل، بينهن وقيل ِف غلظهن وما، ِف العدد مثلهن: فقيل

 :قال -صلى هللا عليه وسلم  -هللا زيد رضي هللا عنه أن رسول  تصحيحه للمعَن اْلول واستدل لذلك حبديث سعيد بن

 (81) (طوقه من سبع أرضي اً شيئ )من ظلم من اْلرض
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صلى هللا عليه  -وفيه قوله  -رضي هللا عنه-يضا اْلديث الذي أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة أ ذكرو  

: فإهنا اْلرض .ُث قال: قال، هللا ورسوله أعلم: ؟ قالواالذي حتتكم هل تدرون ما: -رضي هللا عنهم  -ْلصحابه -وسلم 

مسرية مخسمائة سنة  بينهما، فإن حتتها اْلرض اْلخرى :قال. هللا ورسوله أعلم: ؟ قالواالذي حتت ذلك هل تدرون ما

 ها .غريب من هذا الوجه: قال الرتمذي (82) سنة( سبع أرضي بي كل أرضي مسرية مخسمائة دحىت ع

سبع طبقات وهو موافق لقول  أهنم قالوا: هذا تصريح أبن اْلرضي علماءعن ال -رمحه هللا -ونقل النووي  

املذكور ِف اْلديث قالوا: حيتمل أن معناه أنه حيمل مثله من سبع  التطويق ماأو : قال (رحَض َمث حَلُهنه َوَمَن اْلحَ  )تعاىلهللا 

َسُيَطوهُقوَن َما خبََُلوا بََه يَ وحَم ) :تعاىلوحيتمل أن يكون َيعل له كالطوق ِف عنقه كما قال ، ويكلف إطاقة ذلك أرضي

 تعاىلوعلى تقدير التطويق ِف عنقه يطول هللا ، بعنقه قويلزمه كلزوم الطو  إُث ذلك أنه يطوق: وقيل معناه (83)( الحَقَياَمةَ 

 (84)ه ا. كما جاء ِف غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه عنقه

 -ويتحصل من جمموع هذه النقول أمور: 

 هذه اْلقيقة العلمية. إىل: سبق القرآن الكرمي أحدها 

 أمهية السنة ِف فهم القرآن: الثاين 

حىت قال ابن ، العصور اْلوىل وهذا مما استقر لدى اْلمة منذ، أن اْلرضي سبع كالسماوات :الثالث 

 (85). أنكر ذلك امللحدة واجلهلة من اْلمة: قةياْلق العريب رمحه هللا ِف بيان جهل املنكرين هلذه

 للحديث. وعلى هذا مجاهري املفسرين والشراح، أن بعضها فوق بعض: الرابع 

الذي خلقها فهو املستحق  وأنه ا غاية ِف السماكة والضخامة مما يستدل به على وحدانية هللاأهن: اخلامس 

 .للعبادة
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الكرمي صلى هللا عليه وسلم وهي  هذه اْلقيقة استقرت ِف أذهان هذه اْلمة منذ نزول الوحي على نبيها 

 العصر اْلديث. اليت َل يكشف الباحثون بعضا من جوانبها إال ِف

طبقات فحسب وذلك بعد البحث  القرن العشرين يعتقدون أن اْلرض ثَلث إىلاْلرض  علماءلقد بقي  

تعدو أن تكون كرة هلا قشرة رقيقة إذا ما  !!! وأهنا الالتطور والدقة والتدقيق ِف طبقات اْلرض بواسطة أجهزة َبلغة

 ... حالوشا  طبقة اثلثة هيوبي هاتي الطبقتي ، اْلخريي ُث َبطن اْلرض أي نواهتا قورنت َبلطبقتي

. اجلديدة ِف علم اْلرض بسبب الكشوفات طويَلً ولكن نظرية الطبقات الثَلث لألرض َل تصمد  

مَليي مرة  3املوجودة ِف نواة اْلرض ذات ضغط هائل يبلغ أكثر من  فالقياسات واالختبارات اْلديثة أظهرت أن املادة

 !!سطح اْلرض الضغط على

! اً قلب اْلرض صلب جد نوهذا يعين أ، اْلالة الصلبة إىلسوف تتحول املادة  وِف ظل هذا الضغط 

ك ِف َبطن اْلرض طبقتي وليست طبقة يعين أيضأ أن هنا . وهذااً ة سائلة ذات درجة حرارة عالية جدوحتيط به طبق

 ِف املركز حتيط ّبا طبقة سائلة. أي طبقة صلبة، واحدة

فلو نزلنا حتت القشرة . اْلرض الداخلية بي أجزاء اً واضح اً متايز  لماءعُث تطورت أجهزة القياس وأظهرت لل 

 ُث أتيت بعدها ثَلث طبقات أخرى متمايزة من. هي الغَلف الصخري، امللتهبة اْلرضية رأينا طبقة أخرى من الصخور

 .يث الكثافة والضغط ودرجة اْلرارةح

ميكن أن تكون أكثر من  وال، طبقات سبع إىلأنفسهم يصنفون طبقات اْلرض  علماءولذلك وجد ال 

، وهو من اْلقائق اليقينية اليت حديثاً  علماءحسب ما وجده ال والشكل املرفق يوضح هذه الطبقات مع أبعادها. ذلك

للحقل املغناطيسي  واليت يشاهدوهنا من خَلل مقاييس الزالزل ومن الدراسة النظرية. اجلامعات يدرسوهنا لطَلّبم ِف

 ك.لألرض وغري ذل
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أوشحة متدرجة السماكة  ونالحظ فيه قشرة رقيقة مث يليها أربع، رسم يوضح طبقات األرض السبعة 

 (11). فاجملموع سبع طبقات، الصلبة مث أتيت النواة اخلارجية السائلة والنواة الداخلية

الطبقات السبع على حنو  قياس مدى كثافة هذه إىلمث توصلت الدراسات الفيزايئية احلديثة لألرض  

 -مما يلي:

ة مع زايدة واضحة ِف اْلديدي تركيبه قريب من تركيب النيازك: لب اْلرض الصلب :وهي: الطبقة األوىل 

جم للسنتيمرت  13.5 -11كم وتقدر كثافتها ِف املتوسط حبواِل   2412 يبلغ قطر هذه النواة حاليا حواِل: :نسبة اْلديد

 .اد ذات كثافة عالية ِف قلب اْلرضد مو مما يدل على وجو  املكعب،

سائل حميط َبللب الصلب  نطاق لب اْلرض السائل )اْلارجي( وهو نطاق لدن أي شبه: الطبقة الثانية 

ويفصله عن اللب الصلب ، كم  2275: انصهار ويقدر مسكه حبواِل لكنه ِف حالة شبه، ريباً وله نفس تركيبه الكيميائي تق

 .عترب اجلزء السفلي من هذا النطاقكم ت  451كها يبلغ مس منطقة انتقالية

 مليون مليون مليون طن. 6111 من كتلة اْلرض املقدرة حبواِل %31ويكون هذان اجلزءان حواِل  

نطاق صلب حييط بلب اْلرض  وهو، (اْلسفل من وشاح اْلرض )الوشاح السفلي قالنطا: الطبقة الثالثة 

 كم.   2215ويبلغ مسكه حواِل ، السائل
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نطاق صلب يبلغ مسكه حواِل  :ْلوسط(الوشاح ااْلوسط من وشاح اْلرض ) قالنطا: الطبقة الرابعة 

اْلسفل على عمق ، مستواين من مستوايت انقطاع املوجات االهتزازية ويفصله عن النطاقي اْلسفل واْلعلى، كم  271

 .كم من سطح اْلرض  411واْلعلى على عمق  كم  671

شبه ، لزج عاِل اللزوجة والكثافة لدن ق( نطااْلعلى من الوشاح )الوشاح العلوي قالنطا: الطبقة اخلامسة 

 كم. 381و 335ولذا يرتاوح مسكه بي ، كم حتت سطح اْلرض 411 كم و 121 – 65وميتد بي عمقي ، منصهر

كم حتت   61و  41مسكه بي  يرتاوح، السفلي من الغَلف الصخري لألرض قالنطا :الطبقة السادسة 

 كم حتت سطح اْلرض   121حار واحمليطات و الب

  8و  5( ويرتواح مسكه بي اْلرض قشرةالعلوي من الغَلف الصخري لألرض ) قالنطا: الطبقة السابعة 

 وتتكون هذه الطبقة من صخور متنوعة بي جرانيتية، كم حتت القارات  81و 61كم حتت قيعان البحار واحمليطات وبي 

 (87). وقاعدية وفوق القاعدية

 !!!وسبع أرضي فقط، أرضي وبعد هذه اْلقيقة البد من االعرتاف ّبذا اإلعجاز النبوي الذي حدد سبع 

 -:املسافات الكونية -0

ميكن للبشر اإلحاطة  هائلة ال من بدهيات العلم أن هذا الكون والفضاء الواسع تتباعد أقطاره مبسافات 

أو تكون هناك ، من خلفه تيه الباطل من بي يديه والأي الوحي الذي ال إىلك َل يستند ذل ّبا أو تقديرها بدقة متناهية ما

 براهي الشك فيها والريب. إىلمستندة  فتوحات علمية

أقل القليل من  إىليصل إال  ومع ذلك َل، لقد قطع العلم مراحل متقدمة ِف سبيل تقدير هذه املسافات 

تقدير أبعد هذه  إىلصلى هللا عليه وسلم جند إشارة واضحة  صطفىورد ِف سنة امل ذا أتملنا ماإو ، هذه التقديرات

ليت اهذه التقديرات  حي نقرأ، وهي املسافة بي اْلرض والسماء أو بي مساء وأخرى، حبسب إدراكنا املسافات وأطوهلا



 ه3313( رجب 05جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد ) 03

حين بعد ملعرفة املراد لكن الوقت َل ، أدىن شك ِف صدقها خياجلنا ال –صلوات هللا عليه  - املصدوق الصادقأخربن ّبا 

لعل ذلك يتضح ولو  ؟ملراد َبلسني الواردة ِف اْلديث؟؟ ومافأي مسرية أريدت، وتقديرها َبملسرية، من هذه املسافات

 .ِف هذا الباب حي نقارن بي هذا اْلديث وبعض الكشوفات العلمية قليَلً 

 ه وسلم:قال قال رسول هللا صلى هللا علي -رضي هللا عنه-عن أيب هريرة  

: ُث قال، وموج مكفوف فإهنا الرقيع سقف حمفوظ: قال، هللا ورسوله أعلم: فوقكم ؟ قالوا هل تدرون ما) 

؟ فوق ذلك هل تدرون ما: ُث قال، بينكم وبينها مخسمائة سنة: قال ؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم،هل تدرون كم بينكم وبينها

بي كل  سبع مساوات ما دع حىت، مسرية مخسمائة عام بينهما مساءين، مافإن فوق ذلك : قال، ورسوله أعلم هللا: قالوا

، فإن فوق ذلك العرش: قال، هللا ورسوله أعلم: فوق ذلك ؟ قالوا ما هل تدرون: ُث قال، بي السماء واْلرض مساءين ما

 (88) (بي السماءين السماء بعد ما وبينه وبي

درون  )هل ت: قال-عليه وسلم  صلى هللا -أن رسول هللا  - رضي هللا عنه -وعن العباس بن عبداملطلب  

اثنتان أو ثَلث  إماواحدة و  إما بينهما فإن بعد ما :قال، ندري ما وهللا، ال: ؟ قالوابي السماء واْلرض كم بعد ما

 (89) ( اْلديث...حىت عدهن سبع مسوات كذلك ، والسماء اليت فوقها كذلك سنة، عونوسب

خبطاب يسري الفهم سهل  -رضي هللا عنهم -أصحابه  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد خاطب النيب  

ميكن إدراكه بغري وحي فإن هؤالء  بي السماء واْلرض مما ال ومع هذا اْلطاب النبوي ِف بيان بعد املسافة، اإلدراك

الشراح أن يقدر  بعضوقد حاول ، ذلك َبلتسليم والتصديق دون أدىن تشكيك ِف هذا املقدار الصحب الكرام قابلوا

حيث ، هو َبلنسبة للسري املتوسط إمناّبذه املسافة  إن املراد: م ابن العريب رمحه هللا فقالمامقدار هذا املسري وهو اإل

: مخسمائة سنة صحاح .... ُث قال عن كلمة: قصحيح املعاين وكل حرف منه مستند من طر  هذا اْلديث كله: يقول

 (91) ها .وذلك على السري املتوسط
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هذا تعارض : اْلديثي حيث قال لكنه ِف موضع آخر ضعف اْلديث اْلول ِف معرض التوفيق بي 

 وقد اشتهر وانتشر وروته، وتقديره خبمسمائة َل يصح، وهو تقديره َبلسبعي اجلواب عنه أن أحد اْلديثي صحيح، ظاهر

 اجلماعة.

املنزل فجربيل عليه السَلم  سري ِف التدبريمسافة مقدرة َبختَلف ال امهوحيتمل أن تكون بعين: قال 

 ِف تعاىلوذلك كله حبسب تسخري هللا  مااعسبعي  وغريه ِف، وغريه يقطعها ِف مخسمائة عام، يقطعها ِف مدة قليلة

 (91. اه )وتقديره السري وتيسريه

كسري املاشي على السري البطيء   اجلمع أن حتمل اْلمسمائة: اْلافظ ابن حجر رمحه هللا فقد قال ماأو 

ولوال التحديد َبلزايدة على السبعي ْلملنا السبعي على ، كسري السعاة على هيئته وحتمل السبعي على السري السريع

 (92)ه ا .ِف اْلمسمائة فَلتنا املبالغة

وما أتيح له من وسائل لقطع هذه  إن معرفة اإلنسان َبملسافات قدمية قدم اْلرض لكنها ِف حدود معرفته

 والبطء فالسرعة التقليدية اليت اعتادها جل البشر لقطع املسافات هي القدم هذه الوسائل ختتلف ِف السرعة، افاتاملس

 ساعة راجَل، 211كم ِف خَلل  1111 من أن تقطع مسافة فبدالً ، ُث تطورت هذه الوسائل، والرواحل من البهائم

 ناْلمر فصار راكب السيارة ميكن أ تطور هذا، حدةكيلومرتات ِف الساعة الوا وذلك إذا كنت متشي مبعدل مخسة

ِف هذه املسافة ساعة واحدة  ُث جاءت الطائرة فاستغرقت، كم ِف الساعة  111ساعات بسرعة  11يقطعها ِف 

 إىل لهِف دخو  الفضاءواذا كانت سرعة مكوك ، كم/ساعة 1211 دقيقة مبعدل 51بل ِف ، كم/ساعة 1111مبعدل

اخرتعها اإلنسان وهي سرعة سفينة  وأبعلى سرعة، ن هذه املسافة تقطع ِف دقيقتي اثنتيكم/ساعة فإ  26111 اْلرض

 .هذه املسافة تستغرق دقيقة واحدة كم / ساعة فإن  54411لغ سرعتها بالفضاء إذ ت
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أال وهي سرعة ، املسافة والسرعة فقد عرف أكثر منها ِف عاَل، هذه كلها سرعة تقليدية عرفها اإلنسان

ميكن أن تقطع هذه ، كم / ساعة 1179252848تعادل هذه السرعة  ذإ، يت هي أسرع سرعة عرفها اإلنسانالضوء ال

 أي أسرع من ملح البصر.، جزء من الثانية 1.1111116السابقة ِف  السرعة املسافة

: يبعد عن اْلرض حواِل القمر الذي إىلإذا فلتكن هذه السرعة اْليالية هي املقياس فلو صعدن 

 .ريباً أي ِف اثنيتي تق 1.1112كم لقطعت ِف   381716

 1.18كم لقطع املسافة ِف  149611111 الشمس اليت تبعد عن اْلرض بنحو إىلولو سافر اإلنسان 

 كم فإن الرحلة ّبذه السرعة   5911111111اجملموعة الشمسية وهو بلوتو إذ يبعد  أبعد كوكب ِف إما، أي مثاين دقائق

اْلرض وبلوتو .ولو قطعت املسافة بي  فتخيل هذا البعد اهلائل بي كوكيب. ان وعشرين دقيقةتستغرق ثَلث ساعات ومث

  .سبع سني ونصف السنة !!!! فسبحان خالق هذا الكون هذين الكوكبي بسفينة الفضاء الستغرقت

ألفا قنطورس أقرب جنم إلينا وهو جنم  إىلوذلك ، خارج هذه اجملموعة إىلولندع اجملموعة الشمسية ونسافر 

مليون مليون مليون كم !!! فالقياس  41تريليون كم أي  41أكثر من  يسنة ضوئية أ  4.24 حيث يبعد عنا حواِل

جنم المع مرئي ذكره  إىلننتقل  ميكن رؤيته َبلعي اجملردة فإننا لكن لكون هذا النجم ال، هذه املسافات أيسر لثملَبلضوء 

يعادل  سنة ضوئية أي ما 6.8النجم  اليمانية إذ يبعد هذاِف كتابه وهو الشعرى  تعاىلهللا 

 بليون سنة !!! 112 إىل( فالسفر إليه َبملكوك حيتاج تريليون كم 81) كم  81356111111111111111

سنة ضوئية ومبعَن آخر فقد شع  441ولندع هذا النجم وأنخذ جنما آخر وهو الثراي إذ يبعد عن اْلرض 

 !تريليون كم ! 4162أبصارن بعد أن قطع  إىلمسافرا حىت وصل سنة واستمر  441نوره قبل 

هي من أقرب اجملرات وهي اجملرة الوحيدة  جمرة املرآة املسلسلة اليت إىلُث لندع جنوم جمرتنا جمرة التبانة وننتقل 

 ليار مليار كم(م مليلركدريليون كم )  23ن سنة ضوئية أي مليو  5.2الشمسي حنو  وتبعد عن النظام، املشاهدة َبلعيان



 اإلعجاز الرقمي والزمين يف السنة النبوية/ د. حممد بن ظافر عبد هللا الشهري 03

حيث ، أحد املراصد ِف تشيلي هذا ِف جمرة جماورة فكيف مبجرة تبعد عنا بليون سنة ضوئية كما كشف

 .كدريليون )ألف مليار مليون مليار كم(   1111ليقطع مسافة  سفر الضوء حىت يصل إلينا بليون سنة قيستغر 

َبلبعيد منها من اجملرات اليت متأل هذا  بة فكيفهي إال جملرات قري اْليال ما إىلرب قهذه اْلرقام اليت هي أ

َإنه َزي هنها السهَماَء )بليون جمرة تسبح ِف السماء الدنيا  111هذه اجملرات حبواِل  الفلك عدد علماءر دفقد ق، الكون الرحب

ن حَيا َبزَيَنٍة الحَكَواَكبَ  َناَها أَبَيحٍد َوَإنه َلمُ ( )93) (الدُّ  (94( )وَسُعونَ َوالسهَماَء بَ نَ ي ح

 حينئذميكن  سعة الكون ال إىل من هذه املسافات القصرية َبلنسبة اً حي يكتشف علم الفلك ويقدر بعض

 ايموحنن َل نغادر اجملرة اليت نعيش فيها أو اجملاورة هلا، ولعل قادم اْل عن املسافة بي السماء واْلرض اً أن منلك تصور 

فيما أخرب  -صلى هللا عليه وسلم  - هذا النيب الكرمي قتدل بَل ريب على صدلنا أكثر من هذه اْلقائق اليت  يكشف

 (95). به

 درجات احلرارة واإلحراق -1

طريق  إىلوقد يصل العقل ، والربهان يقع حتت طائلة التجربة يتعدى ما إن إدراك البشر للنظرايت الفيزايئية ال

، ومن ذلك أن هذه عَلً مكاهنا ووقوعها فمع قناعته التامة إب التجارب ميكن إدراكه أو إخضاعه هلذه ال مسدود ِف ما

ذلك حي ، للتجربة والربهنة ونستعي ّبا ِف حياتنا اليومية هلا جانب آخر من العسري تصوره أو إخضاعه النار اليت نراها

؟؟ لقد ن تضاعفميكن أ دأي ح إىلو ، يتوقع من هذه املضاعفة فماذا، كثرية  اً حناول مضاعفة درجة إحراقها أضعاف

االكتشافات ِف هذا  بعض من إىلالنبوي الكرمي عن هذا السؤال قبل أن تصل اْلقائق العلمية اْلديثة  أجاب اْلديث

 .املوضوع

أوقد على النار ألف سنة حىت  ): -وسلم صلى هللا عليه -قال رسول هللا : قال -رضي هللا عنه -عن أيب هريرة 

 (96) .ت فهي سوداء مظلمة(دابيضت ُث أوقد عليها ألف سنة حىت اسو  ىتت ُث أوقد عليها ألف سنة حر امح
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وذلك ِف سياق الرتهيب من  العشرين قرر هذا اْلديث النبوي الشريف قاعدة علمية َل تكتشف قبل القرن

سب يصدر عنه يتحدد لونه حب اً ه القرون املتأخرة :إن للجسم ضوءِف هذ تقول هذه القاعدة املكتشفة، عذاب اجلحيم

نظن ْلول وهلة أنه أشدها  وأول لون يصدر عن اْلجسام الساخنة هو اللون اْلمحر الذي، حرارة هذا اجلسم درجة

التجربة أثبتت أنه كلما اشتدت حرارة اجلسم كلما تدرجت اْللوان  ْلن، لكنه ِف اْلقيقة العلمية يعترب أبرد اْللوان، حرارة

الساخنة ُث يبدأ اللون بعد  درجة اْلبيض الذي هو اللون املركزي لألجسام ىلإاللون الفاتح حىت تصل  إىلالصادرة عنه 

 .اْلسود اللون إىلذلك يتخذ اللون الغامق تدرَييا حىت يصل 

وأنه  ، اجلسم املسخن إال شدة حرارته بعد جتارب علمية دقيقة أنه ليس هناك عامل يؤثر على لون علماءوقرر ال

 اآلن إىلأغمق لون وهو السواد الذي َل يتم اْلصول عليه  إىلاْللوان حىت تصل  تدرجتكلما ازدادت شدة اْلرارة كلما 

ن أكد إو ، تصل إليه التجارب العلمية بعد وهو ماَل، َبلتجارب العلمية على أرض الواقع ْلنه يدل على اْلرارة الَلهنائية

 .ْلراريا أنه هناية ألوان الطيف الضوئي علماءال

 .اْلسود قانون اإلشعاع للجسم: علماءمهمة أطلق عليها ال إهنا حقيقة فيزايئية

طول موجة الضوء الناتج ستكون  درجة حرارة ال هنائية فإن إىلأبننا إذا سخنا اجلسم  نظرايً  علماءويعتقد ال

سم هذا اجل قهنالك إشعاع أسود وتصبح عندها النار الناجتة عن احرتا !! أي إنه ليس هنالك أي ضوء، مبعَن آخراً صفر 

هو الطيف املرئي  اً حمدود لوان اليت تصدرها النار فقط جماالً إننا نرى من اْل. اْلرارة الَلهنائية سوداء مظلمة ذي درجة

اللون اْلسود املظلم أي  قختتفي اْللوان املرئية وندخل ِف نطا كثرياً  للضوء، ولكن بعد ذلك وعندما ترتفع درجة اْلرارة

 املرئي. اجملال غري

انفجر على نفسه وهتاوى ُث انضغط  وهو جنم، الثقب اْلسود"" علماءمبا أطلق عليه ال اً عنا مجيعنا مسأن دال ب

 وال ميكن تصورها. اً جسم درجة حرارته عالية جد رى، أي هويبفعل اجلاذبية الفائقة وأصبح ال 
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وَبلتاِل فإنه ميثل ، حرارة النجوم النهائية من إن الثقب اْلسود ميثل املرحلة النهائية من عمر النجوم وميثل املرحلة

 .ملرحلة النهائية من ألوان النجوما

على اجلسم التخيلي الذي  علماءأطلق ال ولذلك، إن اللون اْلسود هو آخر اْللوان اْلرارية :وابلتايل ميكن القول

 (97. )ايً هذا اجلسم بعد إال نظر  إىلاْلسود"، وهم َل يصلوا  اجلسم"نتائج جتارّبم  يعتمدون عليه ِف

ولك أن تتخيل ، على أرض الواقع اْلمحر واْلبيض واْلسود الذي َل يظهر بعد: م ثالثة ألوان هيإماحنن  اا إذ

وأخرب عن مدة ، وعن العَلقة بي اللون واْلرارة، قبل أربعة عشر قرن اإلعجاز النبوي الذي أخرب عن حدوث ذلك

 -:ب اإلعجاز ميكن تبيينه ِف نقطتيهي ألف سنة وهذا جانب آخر من جوان اإليقاد اليت

ذكروا أن اْلرارة  علماءأن ال إىلاإلشارة  ميكن أن يوصل إليها ِف الدنيا وقد تقدمت أن هذه املدة ال: األوىل

 ميكن أن تتحملها. ختيلها، وأن اْلجسام ال وال ميكن الوصول إليها الَلهنائية ال

الدنيا بل هي أضعاف مضاعفة هلذه  رب أن هذه النار ليست كنارأخ -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب : الثانية

 )نركم جزء من سبعي: رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعن أيب هريرة. النار اليت نراها ِف دنيان

 لهن مثل حرها(ك وستي جزءا قال :فضلت عليها بتسعة، رسول هللا إن كانت لكافية اي: قيل، جزءا من نر جهنم

(98) 

 فقد روى أبو اْلرض وأهلها ّبا، يدل على أتثر وهذه اْلرارة الشديدة اليت جاء النص َبإلخبار عنها ورد ما

) إذا اشتد اْلر فأبردوا َبلصَلة فإن شدة اْلر من : أنه قال -وسلم  صلى هللا عليه -عن النيب  -رضي هللا عنه  -هريرة 

نفس ِف الشتاء ونفس ِف  فأذن هلا بنفسي، ايرب أكل بعضي بعضا: رّبا فقالت إىلر واشتكت النا: قال فيح جهنم،

 (99( )الزمهرير جتدون من وأشد ما جتدون من اْلر فهو أشد ما، الصيف
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يكتنفها من مجيع نواحيها َل يتصور  أهنا مطبقة حماط عليها جبسم إىلفيه إشارة  :-رمحه هللا -قال ابن العريب 

وكانت اْلكمة ِف التنفيس ، حىت النبات ِف الصخرة امللساء (111) جموف  تشقه كما فعل كل راب ِفَبضطراّبا أن 

 ( 111)ه ا. بردها يؤخذ الربد من من حرها وأشد ما ريؤخذ اْل فأشد ما، إعَلم اْللق ْلمنوذج منها عنها

ي من فيح جهنم فعن عبدهللا بن ه إمنا َيده املريض من اْلرارة الشديدة أن ما -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرب

اْلمى من فيح جهنم ): قال -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا -عنهم   رضي هللا -عمر وعائشة ورافع بن خديج 

 (112) (َبملاء فأبردوها

 -ى تنظريها وهو ما أتت به سنة املصطف إىلالساعة إال  إىلم نظرية علمية فيزايئية َل يتوصل العلم إماحنن  اً إذ

 .تعاىلشاء هللا  ما إىلاجملهول  قِف نطا يزال التطبيق فَل إما، -صلى هللا عليه وسلم 

 از الغيبيجاإلع: ساا خام

اإلعجاز الرقمي أكثر إعجازا،  وهو يف موضوع، جانب اإلعجاز الغييب من أهم جوانب اإلعجاز النبوي

صلى هللا  -ددين بزمن معني فكان كما أخربعن أمرين حم -صلى هللا عليه وسلم -يتضح ذلك من خالل إخباره 

 -:امهو -عليه وسلم 

 :مدة اخلالفة الراشدة -3

)اْلَلفة ِف : -صلى هللا عليه وسلم  -قال :قال رسول هللا -رضي هللا عنه-عن سعيد بن مجهان عن سفينة 

وخَلفة عمر وخَلفة : الخَلفة أيب بكر ُث ق، ِل سفينة :أمسك عليك ُث قال (ُث ملك بعد ذلك، أميت ثَلثون سنة

 (113) فوجدنها ثَلثي سنة، أمسك خَلفة علي: قال ُث، عثمان

 ملكاً مدة اْلَلفة بعده ُث تكون  عن –م سلصلى هللا عليه و  -: َبب ِف إخباره -رمحه هللا  -قال البيهقي 

 (114) فكان كما أخرب .ُث روى هذا اْلديث.
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تدور رحى اإلسَلم ْلمس ): قال -صلى هللا عليه وسلم -النيب  عن -رضي هللا عنه -وعن عبدهللا بن مسعود 

: قلت، مااعيهلكوا فسبيل من هلك وان يقم هلم دينهم يقم هلم سبعي  فإن، وثَلثي أو ست وثَلثي أو سبع وثَلثي

. بقي ما: ي؟ قالبق مضى أم ما ما رسول هللا فقال له عمر: اي: ( وِف رواية ْلمحدمما مضى: أو مما مضى ؟ قال أمما بقي

(115) 

 -:ن الرحى مبعنينيادور  علماءوقد فسر ال

اْلب ملا يكون فيها من تلف اْلرواح  شبهها َبلرحى الدوارة اليت تطحن، أنه كناية عن اْلرب والقتال: امهأحد

 بي وكان ما، عباسبين ال إىليشبه أن يكون أريد ّبذا ملك بين أمية وانتقاله عنهم  :وقال، ذكره اْلطايب، وهَلك اْلنفس

ه ا .خل الوهن فيهم حنوا من سبعي سنةود وضعف أمر بين أمية، أن ظهرت الدعوة خبراسان إىلأن استقر اْلمر لبين أمية 

(116) 

هنا ِف اْلمر الذي دوراالرحى قد يستعار  ْلن، أن املراد استقامة اْلمر واستتبابه املدة املذكورة ِف اْلديث: الثاين

وذكر أن ، ذلك التوربشيت إىلأشار ، دائرة على وجه الكمال فهي صفة مدح دامت الرحى فما، يستمر لهيقوم لصاحبه و 

وحرب اجلمل سنة ، مخس وثَلثي مقتل عثمان رضي هللا عنه سنة، َبلسني الثَلث الواردة ِف اْلديث الفنت الثَلث املراد

 (117) ست وثَلثي وحرب صفي سنة سبع

ُث ، وشبه ذلك َبلرحى فسماه َبمسها، ن الرحى اْلمور اليت عليها يدور اإلسَلمادور اد بوذكر الطحاوي أن املر 

 فشاء عز وجل أن يكون ذلك ِف سنة، تعاىليشاؤه هللا  على ما إمناعلى الشك و  أن املراد َبلسني املذكورة ليس إىلأشار 

هلكوا عليه لكان سبيل من هلك لعظمه  الواس وحصل بينهم منمخس وثَلثي حي قتل عثمان رضي هللا عنه فاختلف ال

 (118). سرت وخلف ِف أمة نبيه من حيفظ عليهم دينهم ويبقي ذلك هلم -تعاىل -لكن هللا ، وملا حل َبإلسَلم منه

لكنه رجح أن ابتداء ذلك كان  -رمحه هللا  - ن الرحى هو ما رجحه اْلافظ ابن حجردوراوهذا القول ِف املراد ب

وذكر ، ِف ذي اْلجة سنة أربع وعشرين من اهلجرة -رضي هللا عنه-املدة بقتل عمر  فيكون انتهاء، لنبويةمن أول البعثة ا
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بفتح يؤيد  أبن َبب الفتنة يكسر وال -صلى هللا عليه وسلم -الذي أخرب فيه النيب  -رضي هللا عنه-أن حديث حذيفة 

 (119). هذا املعَن

يريد أن هذه املدة إذا انتهت حدث ِف  مثل،، تدور رحى اإلسَلم: قوله: -رمحه هللا -قال اْلطيب البغدادي 

 –وهللا أعلم  -وهذا ، يقال لألمر إذا تغري واستحال :قد دارت رحاه، اهلَلك اإلسَلم أمر عظيم خياف لذلك على أهله

قضاء ملك ان إىلسفيان  ابن أيب أن قال: وكان بي مبايعة اْلسن بن علي معاوية إىلانقضاء مدة اْلَلفة ..... إىل إشارة

 (111)ه ا .من سبعي سنة اً بين أمية من املشرق حنو 

الراشدة اليت كانت مطمئنة ال  على أي من هذه التفسريات فاْلديث دال على انقضاء مدة اْلَلفة :لتق

فتح فيها  اليت، يدل على انتهائها بعد سنة مخس وثَلثي، اْلَلفة اضطراب فيها وال فتنا عظيمة كما حدث بعد هذه

 .أعَلم النبوة والشك أن هذا علم من، أبواب الفتنة مبقتل اْلليفة الراشد عثمان رضي هللا عنه َبب عظيم من

 -:اخنرام القرن األول -0

، العشاء ِف آخر حياته-وسلم  صلى هللا عليه -صلى بنا النيب : قال -امهرضي هللا عن-عن عبدهللا بن عمر 

 (111) (يبقى ممن هو على ظهر اْلرض أحد مائة سنة منها ال تكم ليلتكم هذه فإن رأس) أرأي: م قام فقاللفلما س

تسألوين عن  :يقول قبل أن ميوت بشهر -صلى هللا عليه وسلم-مسعت النيب : قال -رضي هللا عنه-وعن جابر 

 سنة( على اْلرض من نفس منفوسة أتيت عليها مائة ما وأقسم َبهلل، علمها عند هللا إمناو ، الساعة

 (112) تبوك حنوه وفيه أن ذلك كان ملا رجع من -رضي هللا عنه -وعن أيب سعيد

واملراد أن كل نفس . أعَلم النبوة وفيها علم من، هذه اْلحاديث قد فسر بعضها بعضا: م النوويماقال اإل

 (113)ه ا .ك أم البعدها أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذل تعيش منفوسة كانت تلك الليلة على اْلرض ال
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وَل يثبت ْلحد هذا الفضل بعد هذه  دعوى من ادعى الصحبة بعد سنة عشر ومائة، علماءوهلذا اْلرب َل يقبل ال

وامكان ثبوت ، إن من يدعي هذه الرتبة يتوقف على ثبوت العدالة: قوله م الذهيبمافقد نقل السخاوي عن اإل، السنة

، مائة سنة من يوم مقالته أخرب َبخنرام قرنه بعد -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه ، هيفيد مع ورود الشرع بنفي ال ذلك عناد

 إىلفَل يقبل إال بطريق ينقطع العذر ّبا وحيتاج معها ، اْلرب فمن ادعى الصحبة بعد ذلك لزم أن يكون خمالفا لظاهر

 (114) ه .إليه أتويل اْلديث املشار

جاء ِف  ما :فقال -هللا عليه وسلم  صلى -ث وجعله من دالئل نبوتهيهذا اْلد -رمحه هللا  -وقد روى البيهقي 

 (115) ها .على رأس مائة سنة فكان كما أخرب كان فيه َبخنرام قرنه الذي -صلى هللا عليه وسلم -إخباره 

متام مائة سنة من  إىلاْلرض ميوتون  هو نص على أن مجيع اْلحياء ِف: -رمحه هللا -م ابن كثري ماوقال اإل

. َياوز هذه املدة وكذلك مجيع الناس ما إىلنعلم أتخر أحد من أصحابه  فما، وكذا وقع سواء، إخباره عليه السَلم

(116) 

 لزمنياز اجاإلع: اا سدسا

بزمن معني وعلم بعد ذلك وجه  إيقاعه اا حمدد-صلى هللا عليه وسلم -لكرمي جاء عن النيب ا وأعين به ما

 -فمن ذلك: .للعقل فيه مدخل أنه مما الو ، اإلعجاز يف حتديد هذا الزمن

 -:أمته على البكور - عليه وسلم صلى هللا - حث -3

أن رسول هللا  -رضي هللا عنه -الغامدي  فعن صخر .على البكور بقوله وفعله -ه وسلم صلى هللا علي -حث 

، ية أو جيشا بعثهم أول النهاروكان إذا بعث سر : ( قالْلميت ِف بكورها قال :)اللهم َبرك -صلى هللا عليه وسلم  -

 (117). وكان إذا بعث جتارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله اً اتجر  صخر رجَلً  وكان
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والدعاء َبلربكة إال ملا فيه من الفوائد  واْلث على التبكري -صلى هللا عليه وسلم  -َل يكن هذا اْلمر من النيب 

 من فوائد التبكري ويقظة اً لقد عرف العلم بعد ذلك بقرون شيئو . اشه ومعادهمع واْلثر على املرء ِف، اْلسية واملعنوية

 -:الفجر فمن فوائد ذلك

تدرَييا حىت تضمحل عند طلوع  وتقل، تكون أعلى نسبة لغاز اْلوزون ِف طبقات اجلو عند طلوع الفجر -

هذا  قمما َيعل استنشا، الفكري والعضلي على اجلهاز العصيب والنشاط قوايً  أتثرياً ومن املعلوم أن هلذا الغاز ، الشمس

 ساعات النهار اْلوىل. يعهد ِف غري َبللذة والنشوة والنشاط الذي ال شعراً الساعات اْلوىل من النهار م الغاز ِف

وبعثه ، هذا اللون على إاثرة اْلعصاب ومعلوم أتثري، اللون اْلمحر إىلأشعة الشمس عند شروقها تكون مائلة  -

 هذه اْلشعة -واليت هلا دور ِف حتريض اجللد على صنع فيتامي د -البنفسجية ق أن اْلشعة فو  إىلإضافة ، على اْلركة

 الشمس وسطوع أشعتها الذهبية. قتكون أوفر شيء ِف وقت شرو 

( ميكروغرام 22 -7الباكر حيث تبلغ ) من الثابت علميا أن أعلى نسبة للكورتزون ِف الدم تكون ِف الصباح -

مل بَلمسا .ومعلوم أن الكورتزون  111 ميكروغرام / 7ِف املساء حيث تبلغ  وأخفض نسبة له تكون، بَلمسامل  111 /

السكر ِف الدم الذي يزود اجلسم  ويزيد نسبة، املادة السحرية اليت تزيد فعاليات اجلسم وتنشط استقَلَبته بشكل عام هو

 َبلطاقة الَلزمة له.

وقد تبي أن النوم لساعات طويلة  بي اإلنسان وبي االسرتسال ِف النوم االستيقاظ املبكر هو الذي حيول -

القلبية وخاصة مرض العصيدة الشرايين الذي يؤهب  ْلمراضلإلصابة َب وعلى وترية واحدة َيعل الشخص أكثر عرضة

ران اْلوعية على جد يؤدي لرتسب املواد الدهنية هو إال سكون مطلق وهو ما ْلن النوم ما، الصدر قخنا هلجمات

 ومنها الشرايي اإلكليلية القلبية.، الشراينية

، ِف اجلد واْليوية والنشاط اً فريدًا لوضوء والصَلة كان املؤمن أمنوذجاليقظة املبكرة ا إىلفإذا ما انضاف 

 (118). وِف التبكري فقط، ِف التبكري توجد إال واالستفادة من هذه املميزات اليت ال



 اإلعجاز الرقمي والزمين يف السنة النبوية/ د. حممد بن ظافر عبد هللا الشهري 10

مفارقة الطيور أعشاشها وانتشار  واحدة من فوائد كثرية منها الربكة ِف الرزق ولعل فهذه فائدة صحية وهي

 بسببها تكون الربكة ِف هو إال أتثر ّبذه الفطرة الكونية اليت ما قبل أن يبزغ الفجر قاملخلوقات اْلخرى طلبا للرز 

 .إضاعته َبلنوم والتفريط فيه ألَلئق الربكة ِف اْلعمال واْلعمار فالربكة هنا لفظ عام ليس من ا وكذلك .اْلرزاق
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 -:احلث على القيلولة-0

 :امهجاء ذكر القيلولة يف القرآن الكرمي يف موضعني 

َسُن َمَقيًَل ): تعاىلقول هللا  - تَ َقرًّا َوَأحح ر  ُمسح َمَئٍذ َخي ح َنهَة يَ وح  (119)( َأصحَحاُب اجلح

ذا اشتد اْلر إاالسرتاحة نصف النهار  د العربالقيلولة عن :قال اْلزهري، أي موضع قائلة قيَلً من أحسو 

 (121ه )ا .أن اجلنة ال نوم فيها ن َل يكن مع ذلك نوم والدليل على ذلكإو 

َناَها َفَجاَءَها أَبحُسَنا بَ َيااًت َأوح ُهمح قَائَُلونَ وَ ) :جلو  زوقوله ع َلكح  (121) (َكمح َمنح قَ رحيٍَة أَهح

 (قيلوا فإن الشياطي ال تقيل:)أنه قال -لى هللا عليه وسلم ص - عن النيب -رضي هللا عنه -روى أنس

(122) 

: يقيل عامل ال إىل -عنه رضي هللا-يؤيد ذلك فقد كتب عمر  ما –رضي هللا عنهم -وورد عن السلف 

 (123)يقيل. بعد فقل فإن الشيطان ال ماأ

 (124). وآخره محقخلق  وأوسطه قنوم أول النهار خر : قال -رضي هللا عنه -جبري نوعن خوات ب

مقواة على قيام ، ة للفؤادم  جم فروة قال :القائلة من عمل أهل اْلري وهي بن عبدهللا بن أيب قوعن إسحا

 (125). الليل

وحيسن قدرته على متابعة نشاطه  وقد أتى العلم اْلديث ليؤكد فوائد القيلولة ِف زايدة إنتاجية الفرد،

 اليومي.

دقيقة  41 -11أن القيلولة ملدة  م 2112عام " العلوم النفسية"ِف جملة  وأكد الباحثون ِف دراسة نشرت

 وختفف من مستوى هرمونت التوتر املرتفعة ِف الدم نتيجة النشاط البدين ( تكسب اجلسم راحة كافية،)وليس أكثر
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، ريح ذهن اإلنسان وعضَلتهالنهار ي أن النوم لفرتة قصرية ِف علماءويرى ال. والذهين الذي بذله اإلنسان ِف بداية اليوم

 ويزيد إنتاجيته ومحاسه للعمل. ته على التفكري والرتكيز،قدراً يعيد شحن و 

إذا  إما، فرتة النوم ِف الليل دقيقة ال تؤثر على 41وأكد الباحثون أن القيلولة ِف النهار ملدة ال تتجاوز 

 .النوم فقد تسبب اْلرق وصعوبة، امتدت ْلكثر من ذلك

إن القيلولة تعزز الذاكرة " :د. إيسكاالنيت"ة اليت متت حتت إشراف الباحث اْلسباين "وتقول الدراس

كما شدد الباحثون على عدم . "الدماغي ِف منط أكثر ارتياحا ت جديدة من النشاطدورام إماوتفسح اجملال ، والرتكيز

أن الدول الغربية  إىل" كاالنيتإيس"شار الدكتور وأ. ْلن الراحة املفرطة قد تؤثر على منط النوم العادي اإلطالة ِف القيلولة

 (126) دقيقة. 41 - 11ترتاوح بي  وأوصى بقيلولة، القيلولة ِف أنظمتها اليومية تدرجبدأت 

أن هناك فوائد نفسية وفسيولوجية   " أستاذ الطب النفسي جبامعة القاهرةيسري عبد احملسن"يؤكد الدكتور و 

وهذا هو سر التفاف الغربيي حول ، اْلساس كما ِف السنة النبوية الشريفة تعين االسرتخاء ِفكثرية نمجة عن القيلولة اليت 

ويتم اكتشاف منافع ، جديدة بعد يوم جترى حبوث ودراسات اً موتنظيمهم رابطات للدفاع عنها والرتويج هلا، فيو  القيلولة

 للقيلولة ال حصر هلا.

اإلنسان  -ستي دقيقة  إىل ما بي ثَلثي -السرتخاء التام تساعد القيلولة أو ا: عبد احملسن ويضيف د.

. من الراحة التامة للذهن وكافة عضَلت اجلسم واجلهاز اْلركي وحتقيق حالة، على شحن بطاريته النفسية والفسيولوجية

شط وأكثر قدرة على وأن يعود املرء أقوى، عن االلتزام بشئون العمل واْلياة اً داْلر وتوجيه الفكر بعي ومع هذا التداعي

حالة من اْلمول  إىل، فإن النوم النهاري هنا يقود ساعتي مثَلً  إىلإذا طالت فرتة النوم ووصلت  إماالعمل والعطاء، 

 ويكون للنوم أثر سليب.، اْلرق الليلي والكسل ورمبا

أن الغرض  اً حجبامعة اْلزهر، موض " اْلستاذفتحي عفيفي"ويلتقط خيط اْلديث اْلبري النفسي الدكتور 

 املخية ايتساعد هذه اْلالة على إراحة اْلَل: ويقول، املؤثرات اْلارجية ا عنماْلبرز من القيلولة هو عزل اإلنسان متا
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خاء، واذا كان نوم القيلولة التعمق ِف االسرت  واْلعصاب من اإلجهاد الذي حيل ّبا، وليس املهم طول فرتة النوم بقدر أمهية

القشرة  مستوى ما حتت إىلْلن اْلحَلم دليل على أن االسرتخاء كان عميقا ووصل  زادت فائدته، فرمبا أبحَلم َبمصحو 

 الدماغية.

حركة كهرَبء املخ تستنفد وجتهد  نأ، عمرو عمار" إخصائي املخ واْلعصاب"من جهته يوضح الدكتور 

ولو لدقائق معدودة ليستطيع احملافظة ، راحةحيتمي املرء َبلقيلولة أو فرتة ال من العمل منذ وقت مبكر من النهار، ولذلك

 الليل َبلكفاءة ذاهتا. إىلتركيزه العاِل ويواصل العمل  على

حيث ثبت لديهم ، لفوائد القيلولة" املكتشفي اجلدد"نسا" من أوائل "ويعد خرباء وكالة الفضاء اْلمريكية 

! % 35قيقة بعد الظهر يزيد من كفاءة عملهم بنسبة د 45تزيد على  أن السماح للعاملي َبلنوم ِف مكاتبهم لفرتة ال

 خاصة َبلقيلولة! م ِف إنشاء مرافق للمستخدمي1991السبق ِف عام ، لشركة "آبل" لنظم املعلومات وِف فرنسا كان

ض اأمر القلبية و  ْلمراضاإلصابة َب وقد أثبتت اْلحباث الطبية الغربية اْلديثة أن نوم القيلولة يقلل من خماطر

كما أهنا تساعد على تقوية العضَلت ،  مرات 5 إىل 4حيويته من  ، وأن القيلولة تعيد للجسم% 31رايي بنسبة الش

 وتنشيط املخ.

، اإلنسان بنوم خفيف ولكنه هادئ وحيظى فيها، دقيقة 41 إىلدقائق  11والقيلولة النموذجية ترتاوح بي 

شاط واملهارات دقيقة قد َيدد الن 31أن أخذ غفوة ملدة اتضح  وقد، ويستفيد جسم اإلنسان منها استفادة كاملة

 .اإلدراكية لإلنسان

القصرية ِف منتصف النهار ملدة  " أن فرتات القيلولةالنوم الوطنية اْلمريكية"ِف مؤسسة  علماءوأكد ال

همة اليت يقوم ّبا كانت نوعية امل  هناواْليوية والنشاط للذهن واجلسم م وتعيد االستقرار، نصف ساعة تلغي أتثري التعب

تكون مفيدة كالنوم طوال  كذلك فقد اكتشف الباحثون أن ساعة واحدة من القيلولة العميقة أثناء النهار قد ،اإلنسان

 إىلالنوم ِف فرتات ما بعد الظهر يساعد ِف زايدة إنتاجية الفرد  نشخص من رؤية اْلحَلم فيها، كما أإذا متكن ال، الليل
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والتوتر املرتفعة ِف الدم  ويقضي على هرمونت القلق، ويكسب اجلسم الراحة الكافية، على التفاعلقدرته  نسوحي اْلفضل

 .اليوم نتيجة النشاط البدين والذهين الذي بذله اإلنسان ِف بداية

وسط النهار حىت ولو كان أثناء  ت املتحدة اْلمريكية أن النوم ِفايوأبرزت دراسة أخرى أجريت ِف الوال

! حيث حيافظ على النشاط الذهين وبصفة لامهأنواع التكاسل أو اإل ا منعوليس نو ، ا للصحةبرب سلوكا طيالعمل يعت

 إىلاملعلومات املتدفقة  " فإن الكثري منلقيلولة أو "إغفاءة جتديد النشاط، وبدون هذه ايكون العقل مثقَلً  خاصة عندما

 (127! )فقدان القدرة على العمل إىلتؤدي و  العصبية ايعقل املوظف أو العامل ميكن أن جتهد اْلَل

َبحثون ِف كلية الطب جبامعة أثينا  درس، ض القلبأمراولكي يدققوا ِف العَلقة بي القيلولة وبي خطر 

 وكان كل املتطوعي ساملي من. ةأمر ارجَل و  681ألفا و  23جبامعة هارفارد،  سوية مع َبحثي ِف كلية الصحة العمومية

. م1999و  1994الدراسة بي عامي  لدى اخنراطهم ِف، القلب والسرطانت والسكتة الدماغية ضأمراتشخيصات 

 "خانت "أصحاب اإلغفاءة املنتظمونوقد صنفهم الباحثون ِف . من القيلولة وقد حتدثوا كلهم عن عاداهتم ِف أخذ قسط

، معلومات أيضا عن عمر املشاركي وا". كما مجعأصحاب اإلغفاءة"من غري  "، وو"أصحاب اإلغفاءة من فرتة ْلخرى

 والنسبة بي، وكتلة الوزن لديهم، وغذائهم، ومستوى ممارستهم التمارين الرايضية وأعماهلم،، وممارستهم للتدخي، وتعليمهم

 .مقاسي اْلصر واْلوض

شخصا منهم  133الفرتة توِف  وخَلل هذه. سنة ِف املتوسط 6و  3 وقد رصد املشاركون على مدى

تقدم العمر والتدخي وبدانة البطن كانت ترتبط َبلوفيات نتيجة  وكما هو متوقع فإن. ض الشرايي التاجيةأمرا بسبب

. هللا إبذنحامية للقلب ، بدت التمارين والغذاء اجليد وارتفاع مستوى التعليم ومنصب العمل اجملزي ض القلب بينماأمرا

 .خصوصا للرجال، هللا كذلك إبذنكانت حامية للقلب  النهار ِف كل ذلك، أن إغفاءة منتصف، والنتيجة املدهشة

ودرجة تكرارها، كانت ترتبط َبخنفاض  كانت مدة زمنها،  هنافإن فرتات القيلولة م، وبي كل أفراد اجملموعة

 املائة حىت مع أخذ عوامل اْلطر اْلخرى بعي االعتبار. وظهر أن أصحاب ِف 34ض القلب بنسبة مراخطر الوفاة أب
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أصحاب اإلغفاءة املنتظمة بدوا، وقد  نإال أ. ِف املائة 12إلغفاءة من فرتة ْلخرى قللوا من خطر الوفيات القلبية بنسبة ا

وظهرت اْلماية أقوى كما يبدو لدى الرجال مقارنة َبلنساء. وِف ما بي الرجال  ِف املائة. 37قللوا تلك الوفيات بنسبة 

ض الشرايي أمراِف املائة بسبب  64فرتة ْلخرى تعرضوا ْلطر وفاة أقل بنسبة فإن أصحاب اإلغفاءة من ، العمال من

أصحاب اإلغفاءة املنتظمون فإن هذه النسبة وصلت  ماأ اإلغفاءة ِف النهار، مقارنة بنظرائهم الذين ال ميارسون، التاجية

 (.128). ِف املائة لديهم 51 إىل

إعجازاي ِف اهلدي النبوي الذي  العلمية تؤكد لنا جانبا يقارب اْلقائق ما إىلهذه النظرايت اليت وصلت 

 ْلثرها اإلَيايب على اجلسم والعقل من مجيع النواحي. هذه اإلغفاءة ِف هذا الوقت من اليوم إىلأرشد 

 البيض: أايمصيام  -1

عن أيب هريرة رضي ، ومخس عشرة أخرج البخاري ِف صحيحه ِف صيام البيض ثَلث عشرة وأربع عشرة

وعن  (129). وأن أوتر قبل أن أنم، وركعيت الضحى، من كل شهر أايمثَلثة  صيام: أوصاين خليلي بثَلث: عنه قال هللا

كان رسول ": هللا عليه وسلم قال امللك بن قدامة بن ملحان حيدث عن أبيه قال وكان من أصحاب رسول هللا صلى عبد

 (131) .هن صيام الدهر" ": " ويقولالثَلثة البيض أايمأيمرن بصيام -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

من كل شهر فإن ذلك  أايمثَلثة  وتفسري ذلك مبين على أن اْلسنة ِف اإلسَلم بعشر أمثاهلا، فإذا صام

وهذا  ، على ذلك ِف كل شهر فإنه سيؤجر كمن صام السنة كاملة داومإذا ، فكامَلً   شهراً ، أي يوماً يعدل صيام ثَلثي 

 على هذه اْلمة املباركة. تعاىل كله من فضل هللا

ْلن اْلخَلط ال تكون قد حتركت  ويؤمر َبستعمال اْلجامة ال ِف أول الشهر،: قال ابن سينا ِف القانون

، وسط الشهر حي تكون اْلخَلط هائجة َبلغة ِف تزايدها بل ِف - ْلهنا تكون قد نقصت -وال ِف آخره ، وهاجت

 (131جرم القمر ) لتزايد النور ِف
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أي ِف الثالث عشر  اً يكون بدر  ظهرت ِف اْلعوام اْلخرية أحباث علمية كثرية مفادها أن القمر عندما

درجة َبلغة .. ويقول الدكتور  إىليزداد التهيج العصيب والتوتر النفسي ، والرابع عشر واْلامس عشر من كل شهر قمري

والدورة القمرية وخاصة بينه وبي  قة قوية بي العدوان البشري(: إن هناك عَلت املتحدةايالنفس مبيامي ِف الوال ليرب )عاَل

وأولئك الذين يعانون من عدم االستقرار العقلي ، النزعات اإلجرامية اْلوادث وذوي إىلوامليالي ، مدمين الكحول

 اه ، والعاطفي

والباقي هو املاء  من % 81إن جسم اإلنسان مثل سطح اْلرض يتكون من : "ويشرح ليرب نظريته قائَلً 

هذا املد  اً زر ِف البحار واحمليطات تسبب أيضتسبب املد واجل ". ومن ُث فهو يعتقد أبن قوة جاذبية القمر اليتاملواد الصلبة

(( إنه نبه شرطة ))التأثري القمري ويقول الدكتور ليرب ِف كتابه، البيض أايميبلغ القمر أوج اكتماله ِف  ِف أجسامنا عندما

ِف مستشفى جاكسون التذكاري ِف حالة طوارئ حتسبا لألحداث  وضع أخصائي التحليل النفسي كما طلب،  ميامي

ليرب: "إن ما حدث   جاذبية القمر .." ويقول الدكتور واملتأثرة بزايدة، االضطراَبت ِف السلوك اإلنساين اليت ستقع نتيجة

م، كما وردت أنباء عن جرائم  1973من يناير  اْلوىل فقد تضاعفت اجلرمية ِف اْلسابيع الثَلثة، انفتح اً كان جحيم

وعلى اْلالة  على السلوك اإلنساين أتثرياً " .. وأصبح من املعروف أن للقمر ِف دورته أي دافع أخرى غريبة وجرائم ليس هلا

ليت ا ايماالضطراب ِف السلوك اإلنساين أقصى مداه ِف اْل ( حيث يبلغوهناك حاالت تسمى )اجلنون القمري، املزاجية

 .اً يكون القمر فيها بدر 

صلى -أخذ رسول هللا : قالت فعن عائشة رضي هللا عنها، وقد جاء ِف السنة ما يدل على هذه اْلقيقة

عائشة استعيذي َبهلل من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب"  اي" :القمر، فقال إىلبيدي ُث أشار  -هللا عليه وسلم 

فالصيام مبا فيه من امتناع  البيض، ايمبوي ْلل مثل هذه الظاهرة املتمثل ِف صيام اْلنلتمس العَلج الن ومن هنا( 132)

اجلسم خَلل هذه الفرتة اليت يبلغ أتثري القمر فيها على اإلنسان  يعمل على خفض نسبة املاء ِف، عن تناول السوائل

، أتثري اجلاذبية ويتفادى واالستقرار، ،الصفاء النفسي: فيكتسب من وراء ذلك، قوى جسده ونزعاته فيسيطر على، أقصاه

 (133). وحيصل على الراحة والصحة والطمأنينة
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، اجلسم من الفضَلت والسموم أن من الفوائد اليت أظهرهتا الدراسات اْلديثة للصيام ختليص إىلإضافة 

مض البول وفوسفات ية الضارة كحمالشرعي مينع تراكم املواد الس حيث أكد الدكتور حممد سعيد البوطي أن الصيام

ويقي من داء امللوك  -اْلصى البولية  -وما تؤدي إليه من تراكمات مؤذية ِف املفاصل والكلى، واملنغنيزا ِف الدم اْلمونياك

 .أايمأحباث الغرب ِف أن الصيام ليوم واحد يطهر اجلسم من فضَلت عشرة اً وينقل الدكتور حممد سعيد أيض -رسالنق-

. ويتفق الباحثون على أمهية الصوم يوماً  من كل شهر خيلص اجلسم من فضَلت ومسوم ثَلثي أايمة وهكذا فإن صيام ثَلث

مواد  ، فهيطويَلً  اً وحوامض أمينية َيب أال يستمر زمنالضرورية ِف البدن من فيتامينات  اْليوية من نحية أن ختزين املواد

استخدامها قبل أن تفسد. وهكذا فإن  املخزن( ومن ُثلذا َيب إخراجها من )، تفقد حيويتها مع طول مدة التخزين

ِف  إلخراج خمزونه من املواد اْليوية قبل تفككها وتلفها. وهذه الفرصة ال تتاح إال فرصة إىلاجلسم حباجة من فرتة ْلخرى 

جديده بعد ومن ُث يقوم بت، قبل فوات أوانه وَبلصوم وحده يتمكن اجلسم من حتريك خمزونه اْليوي واستهَلكه، الصوم

، ( قيمة الصوم ِف جتديد حيوية اجلسم ونشاطه ولو كان ِف حالة املرضAlain Saury اإلفطار. وقد بي )ألن سوري

سمانية اسرتجاع نشاطهم وحيويتهم اجل استطاعوا َبلصوم، جتاوزت أعمارهم السبعي، وأورد حاالت عدد من املسني

 . ولقداً اعي كما كان يفعل ِف السابق نسبيمزاولة عمله الصناعي أو الزر  إىل العودة منهم استطاع اً والنفسانية حىت إن عدد

 Holbrook البدن منهم هالربوك بدراسة آاثر الصوم على، ومنذ أواخر القرن املاضي، قام عدد من الباحثي الغربيي

". وِف أوائل هذا القرن جيدةوالضمان الوحيد من أجل صحة  هو اليقي بل، "ليس الصوم بلعبة سحرية عابرة: الذي قال

((. كما قامت مناظرات الذي يشفي أبحباث موضوعية عن الصوم ْلصها ِف كتابه ))الصوم Dewey الدكتور دووي قام

اليت مجعت مشاهري اْلطباء الربيطانيي واملهتمي بتقومي الصحة   Ecosse عديدة تناقش هذا املوضوع لعل أمهها مناظرة

ون على أمهية أتثري ))الصوم اْلاضر  وقد أمجع Wilcox لى رأسهم طبيب امللك ويلكوكسكان ع،  الطعام وتدبري

 (134) فوائد أخرى ال يتسع اجملال هنا لذكرها اً عموم وللصيام. لى عضوية اإلنسانع ((يالصح
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 مراحل املولود: -3

ميكنه اإلفصاح  يت الخصائصه ال معرفة إىللكنه حباجة شديدة ، حي يرى املولود اْلياة يكون رأي العي

 يدرك َبْلس أو التجربة. ال وهو مما علماءجانب آخر أملح إليه ال وعند أتمل هذا اْلديث يظهر، عن شيء منها

)الغَلم مرهتن بعقيقته يذبح  :-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا : قال-رضي هللا عنه -عن مسرة 

 (135) عنه يوم السابع ويسمى وحيلق رأسه (

وكان اْلسن ، الصيب قبل سابعه أن ال يسمى علماءاستحب غري واحد من ال: -رمحه هللا -اْلطايب  قال

 (136)ه ا .ومالك يستحبان ذلك

وحاصله أن الطفل حي يولد  شيء من اْلكمة ِف ذلك، إىل -رمحه هللا -م ابن القيم ماوقد أشار اإل

أن أييت عليه زمن يستدل مبا يشاهد  إىل، و من أمر اْلياة أو الهل ه يدرى وال، يكون أمره مرتددا بي السَلمة والعطب

دور شهري .... ُث ذكر  اْلسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة أايمفيها على سَلمته فجعل مقدار تلك املدة  من أحواله

رض فجعله عيدا اليوم الذي أكمل هللا فيه خلق السموات واْل بعض خصائص اليوم السابع اليت وردت ِف الشرع وأنه

وعليه ، الساعة واليوم الذي تقوم فيه، اْلرض إىلواليوم الذي خلق فيه آدم وأسكن اجلنة وأهبط ، َيتمع فيه املسلمون

الثالثة وهي  إىلالثانية وهي الشهور فإذا استكملها انتقل  املرتبة إىلالعمر فإذا استكملها انتقل  أايمالستة أول  ايمفهذه اْل

اْلذى  طةإمافغري مستوف للخليقة فتكون الستة غاية لتمام اْللق فجعلت تسميته و  ايماْل ص عن هذهفما نق، السني

 .ع كما جعل هلم اليوم السابع عيداعنه وفديته وفك رهانه ِف اليوم الساب

، حال إىلوانتقاله من حال  أايمأجرى حكمته بتغري حال العبد ِف كل سبعة  - تعاىل -ن هللا أ ذكرُث 

 (137)ه ا.أو احنطاط قوة إىل إمايض يتغري حاله ِف اليوم السابع والبد فاملر 
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 اْلكمة اإلهلية وهو من مثله ال غاية الفقه والتماس -رمحه هللا  -وهذا امللمح الذي أشار إليه ابن القيم 

 يستكثر.

اليوم السابع  -عليه وسلم  صلى هللا -والذي يهمنا هنا هي اْلكمة اإلهلية اليت من أجلها وقت النيب 

 ِف التماسها. علماءكَلم ال وهذا ما اتضح من سياق. للعقيقة وحلق الرأس والتسمية
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 متةاخلا

عليه وسلم ميكنين  بعد هذه احلقائق العلمية اليت أكدت جانب اإلعجاز يف بعثة نبينا الكرمي صلى هللا

 -فمنها: تدوين بعض النتائج اليت ظهرت من خالل النظر يف هذا البحث

 العلمية اليت أضحت مسلمات ال هذا النيب الكرمي صلى هللا عليه وسلم من خَلل هذه اْلقائق قظهور صد -1

مما يؤكد أن نبينا صلى هللا ، كل جمال من جوانب هذا الكون ِف علم واحد فحسب بل ِف ال، تقبل اجلدل

 املعجز. ليه هذا القرآنوهو النيب اْلمي الذي أنزل ع، هذا الدين من لدن حكيم خبري عليه وسلم تلقى

 حىت يتبي هلم أنه اْلق. وِف أنفسهم قه العظيمة ِف اآلفاتايآأبن يري عباده  تعاىلفيه حتقيق لوعد هللا  -2

 .يقاً تصدوجَلء و  تزيده اْلعصار واْلقب إال قوة فَل، شاده أحد إال غلبه وما، أن هذا الدين متي -3

 الشرعية. أمهية اجلانب العلمي ِف كشف اْلقائق واْلحكام -4

وكذا حتميل ، الضعيف أو املوضوع إىلوعدم اللجوء ، صح وثبت وجوب االعتماد ِف جوانب اإلعجاز على ما -5

 حىت تكون موافقة هلذه النظرايت العلمية. حتتمل والتعسف ِف تفسريها ال اْلدلة ما

منشرح الصدر بنعمة اهلداية القلب  وَيعله مطمئن، إميانً االطَلع على هذه اْلقائق العلمية مما يزيد املؤمن  -6

 واإلمداد بعد نعمة اْللق واإلَياد.

تزل القدم ِف بعض  اْلحباث حىت ال املتخصصي ِف علم الشريعة عند الكتابة ِف هذه علماءال إىلضرورة الرجوع  -7

 اجلوانب العقدية أو التعبدية.
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صلى  -فاملخرب بذلك هو نبينا  ،ظهرت لنا حكمته َل تظهر لنا حكمته واجب فهو من جنس ما أن اإلميان مبا -8

 َبلبعض اآلخر تفريق بي متماثلي. فاإلميان ببعض والكفر -هللا عليه وسلم 

أن يغفر ِل  تعاىلاجلانب وأسأل هللا  الح ِل من نتائج وفوائد خَلل قراءيت ِف الكتب واملصادر اليت اعتنت ّبذا هذا ما

  ِف القول والعمل.والتقصري وأن يتجاوز عن اْلطأ، ولكل قارئ الزلل
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 مشاهلوا

 .2الفاحتة  -1

 .1اْلنعام / -2

 .1الكهف /  -3

 وهذه السور اْلربع هي السور اليت افتتحت َبْلمد. 1فاطر / -4

اْلشربة  ومسلم ِف ك: َبللفظي اْلولي، 49/ 4الدواء َبلعجوة للسحر : الطب ب :أخرجه البخاري ِف ك -5

 .وَبللفظ الثالث، امّب 739/ 4فضل متر املدينة  ب:

أن عائشة  376/ 7وغريه  ذكروا ِف متر عجوة هو للسم الطب ب: ما أخرجه ابن أيب شيبة ِف املصنف ك: -6

وأخرج ابن . عجوة ِف سبع غدوات على الريق رضي هللا عنها كانت أتمر من الدوام أو الدوار بسبع مترت

ينفع من : وسلم قال رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه عن عائشة 195/ 6عدي ِف الكامل 

 .أايممترات من عجوة املدينة كل يوم تفعل ذلك سبعة  اجلذام أن أتخذ سبع

 196/ 11انظر فتح الباري  -7

جاء  ما: الصوم ب :و الرتمذي ِف سننه ك، 764/ 2يفطر عليه  ما: الصوم ب :أخرجه أبو داود ِف سننه ك -8

 حسن غريب: وقال 112/ 2يستحب عليه اإلفطار  ما
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 .111/ 2يستحب عليه اإلفطار  جاء ما ما: الصوم ب :رتمذي ِف كأخرجه ال -9

 .741/ 4املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  -11

 197 – 196/ 11انظر: فتح الباري  -11

 وما بعدها. 77انظر: الطب النبوي البن القيم ص  -12

: لتمر للمهندسالعَلج َب أسرار: وحبثا بعنوان -انظر: اإلعجاز العلمي ِف السنة النبوية د: زغلول النجار  -13

 امهذكرته هنا عن وما -العلمي ِف القرآن والسنة الدامي الكحيل نشر على موقعه اْلاص َبإلعجاز عبد

 بتصرف

ومسلم ِف صَلة ، 339/ 3أنزل القرآن على سبعة أحرف : أخرجه البخاري ِف فضائل القرآن ب  -14

أنزل القرآن على سبعة : الوتر ب داود ِف وأبو، 465/ 2بيان أن القرآن على سبعة أحرف : املسافرين ب

 264/ 4القراءات  والرتمذي ِف أبواب- 158/ 2أحرف 

 159/ 2معاَل السنن للخطايب : انظر -15

حملمد عبد العظيم الزرقاين  ومناهل العرفان -وما بعدها  25/ 1انظر النشر ِف القراءات العشر البن اجلوزي  -16

1 /148. 

النهي عن : الصوم ب ومسلم ِف - 352/ 3 م يقرأ القرآنِف ك: أخرجه البخاري ِف فضائل القرآن ب -17

 112/ 2القرآن  ِف كم يقرأ: الصَلة ب :وأبو داود ِف ك -218/ 3صوم الدهر 
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/ 1على اْلنف  السجود: وب - 262/ 1السجود على سبعة أعظم : أخرجه البخاري ِف اْلذان ب -18

/ 1أعضاء السجود : الصَلة ب وأبو داود ِف - 126/ 2السجود  أعضاء: ومسلم ِف الصَلة ب 263

 .171/ 1 السجود على سبعة أعضاء جاء ِف ما: والرتمذي ِف أبواب الصَلة ب - 552

رمي مجرة  :اْلج ب ومسلم ِف - 531/ 1رمي اجلمار بسبع حصيات : أخرجه البخاري ِف املناسك ب -19

والرتمذي ِف  - 497/ 2ِف رمي اجلمار  :وأبو داود ِف املناسك ب - 429/ 3العقبة من بطن الوادي 

 .192/ 2كيف ترمى اجلمار : اْلج ب

 497/ 2ِف رمي اجلمار  :أخرجه أبو داود ِف املناسك ب -21

 - 253 /1 جاء مىت يؤمر الصيب َبلصَلة ما: أخرجه الرتمذي ِف أبواب املواقيت ب -21

 332/ 1مىت يؤمر الغَلم َبلصَلة : وأبو داود ِف الصَلة ب

 :وقال- 133/ 1جاء ِف فضل اْلذان  ما: َلة بأخرجه الرتمذي ِف أبواب الص -22

 131/ 1فضل اْلذان : وابن ماجة ِف أبواب اْلذان ب -غريب 

وأخرجه مسلم ِف اللباس  -وغري هذا املوضع 383/ 1اْلمر َبتباع اجلنائز : أخرجه البخاري ِف اجلنائز ب -23

جاء ِف   ما: ئذان بت االسوالرتمذي ِف - 766/ 4 حترمي استعمال إنء الذهب والفضة على الرجال: ب

 212/ 4 كراهية لبس املعصفر للرجال

 278/ 1شرح صحيح مسلم للنووي  -24
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 وِف -295/ 2( َواب حتَ ُلوا الحيَ َتاَمى): تعاىلقول هللا : ب اياأخرجه البخاري ِف الوص -25

ومسلم ِف  .264/ 4 رمي احملصنات: وِف اْلدود ب .48/ 4الشرك والسحر من املوبقات : الطب ب

 277/ 1الكبائر وأكربها : ان باإلمي

جاء ِف  ما: أبواب اْلج ب والرتمذي ِف - 451/ 3جواز االشرتاك ِف اهلدي : أخرجه مسلم ِف اْلج ب -26

 14/ 2االشرتاك ِف البدنة والبقرة 

صحيح .وأبو داود ِف  حسن: وقال 84/ 1جاء ِف املستحاضة  ما :خرجه الرتمذي ِف أبواب الطهارة بأ -27

 199/ 1قال إذا أقبلت اْليضة تدع الصَلة الطهارة ب :من 

 217/ 1معاَل السنن للخطايب  -28

أبواب من : اْلقضية ب وأبو داود ِف - 134/ 4قدر الطريق إذا اختلفوا فيه  :رجه مسلم ِف املساقاة بأخ -29

 48/ 4القضاء 

 اإلقران ِف: املناسك ب وأبو داود ِف -522/ 1حنر البدن قائمة : اْلج ب :أخرجه البخاري ِف اْلج ك -31

2 /391 

/ 3عقب الزفاف  تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها قدر ما: أخرجه مسلم ِف الرضاع ب -31

اإلقامة على  :وابن ماجة ِف النكاح ب -594/ 2ِف املقام عند البكر : وأبو داود ِف النكاح ب -643

 .353/ 1البكر والثيب 
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ِف  :ِف النكاح ب وأبو داود - 1579/ 2لبكر الصغرية جواز تزويج اْلب ا :أخرجه مسلم ِف النكاح ب -32

 .346/ 1 نكاح الصغار :ن ماجة ِف النكاح بواب - 593/ 2تزويج الصغار 

/ 1سني كسين يوسف  دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم واجعلها عليهم :أخرجه البخاري ِف االستسقاء ب -33

 56/ 5تفسري سورة الدخان  وأخرجه الرتمذي ِف التفسري،، وِف غري هذا املوضع 317

 766/ 5أخرجه مسلم ِف ك: الفنت ب: ذكر الدجال  -34

 - 5687 ح 34/ 4اْلبة السوداء : الطب ب :بخاري ِف صحيحه كأخرجه ال -35

 3491ح  267/ 2اْلبة السوداء : الطب ب :وأخرجه ابن ماجة بنحوه ك

موسوعة  :موقع منشور على ،اْلبة السوداء شفاء من كل داء للدكتور: حممد نزار الدقر :عن كتاب -36

د: حسان مشسي َبشا ط: مكتبة  الشفاء َبْلبة السوداء: وكتاب -اإلعجاز العلمي ِف القرآن والسنة 

رمضان مصري هَلل  بعنوان :اإلعجاز العلمي للسنة ِف اْلبة السوداء د: وانظر أيضا حبثا -السوادي جبده 

 على املوقع املذكور آنفا. منشور

 از العلمي خَلصة البحث ِف عددها اْلامس.نشرت جملة اإلعج -37

اإلعجاز الطيب ِف السنة  - 117/ 11تح الباري البن حجر ف - 229الطب النبوي البن القيم ص : انظر -38

 5 اإلعجاز العلمي العدد جملة –دار ابن كثري دمشق -النبوية د: كمال املويل 
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التعوذ : العي ب: ك وه مالك ِف املوطأحن 4/4الدعاء َبملوت : اجلنائز ب: أخرجه النسائي ِف سننه ك -39

 28والرتمذي ك: الطب ب  217/ 4الرقى  كيف: الطب ب: وأبو داود ك، 942/ 2والرقية ِف املرض 

 حسن صحيح: وقال 275/ 3

 51/ 5الدعاء  استحباب وضع يده على موضع اْلَل مع :السَلم ب :أخرجه مسلم ِف صحيحه ك -41

 :والرتمذي ِف سننه ك 479/ 3الدعاء للمريض عند العيادة  :ز باجلنائ :أخرجه أبو داود ِف سننه ك -41

 :واْلاكم ِف املستدرك كحسن غريب اه .  :وقال 277/ 3الذي يلي َبب التداوي َبلعسل : الطب الباب

 وسكت عليه الذهيب.. شرط الشيخي وَل خيرجاه صحيح على :وقال 213/ 4الطب 

ومسلم  .39/ 4ذرة عال :وب -35/ 4اهلندي والبحري السعوط َبلقسط : أخرجه البخاري ِف الطب ب -42

وابن ماجة ِف  -218/ 4ِف العَلق : ب وأبو داود ِف الطب -6/ 5لكل داء دواء : السَلم ب :ك

 271/ 2دواء العذرة : الطب ب

 136/ 11انظر فتح الباري  -43

 368/ 2وانظر النهاية البن اْلثري  -141/ 11فتح الباري  -44

 ِف القرآن والسنة. العلمي، إعجاز السنة النبوية ِف العَلج َبلقسط البحري :انانظر حبثا للدكتور بعنو  -45

حكم : ومسلم ِف الطهارة ب -77/ 1املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان : أخرجه البخاري ِف الوضوء ب -46

 177/ 1سؤر الكلب : ِف الطهارة ب وأخرجه النسائي. واللفظ له 572/ 1ولوغ الكلب 



 اإلعجاز الرقمي والزمين يف السنة النبوية/ د. حممد بن ظافر عبد هللا الشهري 15

 574/ 1املنهاج للنووي  -236/ 5انظر: النهاية  -47

 221/ 1فتح الباري و  576 -575/ 1انظر املنهاج للنووي  -48

 بعدها وما 212/ 1فتح الباري : انظر -49

ِف القرآن والسنة ِف ديب  جنيب بو حنيك ِف املؤمتر السابع لإلعجاز العلمي: عن حماضرة ألقاها اْلستاذ -51

ْلصها فراس نور ، قهاء واكتشافات اْلطباءالف ولوغ الكلب بي استنباطات: م وكانت بعنوان 2114

ولوغ الكلب ِف : وحبث بعنوان .ي ِف القرآن والسنةموسوعة اإلعجاز العلم ونشرها على موقع:، اْلق

اإلعجاز العلمي ِف السنة  :كتاب: وانظر. وهو منشور على موقع اجلامعة، من حبوث جامعة اإلميان اإلنء،

 كمال املويل. النبوية د:

 .222/ 1اري فتح الب -51

وابن ، حسن صحيح وقال: 18/ 4كل جاء ِف كراهية كثرة اْل ما: الزهد ب: أخرجه الرتمذي ِف سننه ك -52

 .249/ 2االقتصاد ِف االكل : اْلطعمة ب :ماجة ِف سننه ك

 .75/ 3إحياء علوم الدين َبب فوائد اجلوع  -53

 .34/ 9إحتاف السادة املتقي بشرح إحياء علوم الدين  -54

 .436 -435/ 9فتح الباري  -55
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 13-12: انظر الطب النبوي البن القيم رمحه هللا ص -56

نشر ِف جملة اهليئة العاملية ، اإلعجاز العلمي ِف حديث الثلث للدكتور عبداجلواد الصاوي :انظر حبثا بعنوان -57

 12لإلعجاز العلمي العدد 

 ومسلم -434/ 3واحد  يِف مع أيكلاملؤمن : اْلطعمة ب :أخرجه البخاري ِف ك -58

النيب صلى هللا عليه  صفة ومالك ِف املوطأ ك: - 759/ 4ِف معى واحد  أيكلاملؤمن  اْلشربة ب:ِف 

 924/ 2الكافر  يِف مع جاء ما: وسلم ب

 761/ 4شرح مسلم للنووي  -59

 بعدها. وما 41/ 21عمدة القاري للعيين  -بعدها  وما 443/ 9انظر: فتح الباري  -61

 445/ 9فتح الباري  -61

 :بعنوان، اجلواد الصاوي عبد :جاز ِف عددها الثاين عشر للدكتورة اهليئة العاملية لإلعانظر حبثا نشرته جمل -62

 اإلعجاز العلمي ِف حديث الثلث.

 م 2119/ 1/ 14 عن حبث نشره ِف جريدة الرؤية الكويتية بتاريخ -63

، ِف مواضع أخرى وأخرجه، ّبذا اللفظ- 451/ 2خلق آدم  :جه البخاري ِف أحاديث اْلنبياء بأخر  -64

 غريمهاو  496/ 5 كيفية خلق اآلدمي: القدر ب :وأخرجه مسلم ِف صحيحه ك
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 14 -12سورة املؤمنون  -65

 497/ 5املنهاج للنووي  -66

 411/ 11انظر فتح الباري  -67

 417/ 11انظر فتح الباري  -68

 99امع العلوم واْلكم ص ج -69

 .141 -139ص  الزملكاينإعجاز القرآن البن  -71

 417/ 11انظر فتح الباري  -71

 9السجدة /  -72

 7ر / النفطاا -73

حبث قيم نشر ِف العدد  وهو، عبداجلواد الصاوي: أطوار اجلني ونفخ الروح للدكتور: عن حبث بعنوان -74

زغلول : اإلعجاز العلمي ِف السنة النبوية للدكتور :وانظر كتاب -يئة اإلعجاز العلمي الثامن من جملة ه

ستاذ علم اْلجنة والتشريح جبامعة طيبة مصطفى عبداملنعم أ حبثا للدكتور: وانظر أيضا -121/ 3النجار 

 والسنة. نشر على موقع موسوعة اإلعجاز ِف القرآن .آن الكرميعلم اْلجنة ِف القر : بعنوان وهو
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 .95جامع العلوم واْلكم ص  -75

ّبذا  44/ 3املعروف  بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من :الزكاة ب :أخرجه مسلم ِف صحيحه ك -76

أيب بريدة وأيب ذر عن  416/ 5الطريق  طة اْلذى عنإماِف : اْلدب ب :سننه ك واو داود ِف، اللفظ

 .بنحوه امهرضي هللا عن

 416/ 5معاَل السنن للخطايب  -77

 .جَلل ود: أمحد العياط شريف أمحد اإلعجاز ِف حديث املفاصل لكل من د: :بتصرف عن حبث بعنوان -78

 العزيز ك عبداملل جامعة، مصطفى عبداملنعم أساتذة بكلية الطب ود:

 12 الطَلق / -79

 العزيز جاويش. عبد نقَل عن الشيخ 256/ 2انظر مناهل العرفان ِف علوم القرآن للشيخ الزرقاين  -81

جاء ِف  ما: اْللق ب بدء: وك -193/ 2من اْلرض  اً إُث من ظلم شيئ: أخرجه البخاري ِف املظاَل ب -81

 .131/ 4ب اْلرض وغريها وغص حترمي الظلم: املساقاة ب: ومسلم ك -419/ 2سبع أرضي 

وأمحد ِف مسنده  - )عارضة اْلحوذي( 131/ 12تفسري سورة اْلديد ، التفسري: أخرجه الرتمذي ِف ك -82

/ 14الرسالة  .مرشد ِف حتقيق املسند ط وإسناده فيه ضعف كما ذكر شعيب اْلرنؤوط وعادل 371/ 2

422 

 181آل عمران / -83
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 131/ 4شرح مسلم للنووي  -84

 132 /12عارضة اْلحوذي  -85

 هل اْلرض سبع طبقات نشر على موقعه. :الدامي الكحيل بعنوان عن مقال لعبد -86

 بعدها. وما 19/ 1انظر اإلعجاز العلمي ِف السنة النبوية  -87

 77/ 5أخرجه الرتمذي ِف تفسري سورة اْلديد  -88

 :ك كواْلاكم ِف املستدر  وقال :حسن غريب. 97/ 5سورة اْلاقة  -التفسري  :أخرجه الرتمذي ِف سننه ك -89

: صحيح على شرط مسلم وَل امهقال عن إحدا من طريقي، 511/ 511/ 2تفسري سورة اْلاقة ، التفسري

 أجود .اه .-أي الطريق اْلوىل  -بل حديث الوليد ،  واهىيحي: الطريق الثانية  وقال الذهيب عن اه .خيرجاه

 تصحيحه عن ابن خزمية 352/ 13اْلافظ ِف الفتح  ونقل

 132/ 131/ 12عارضة اْلحوذي  -91

 157/ 12عارضة اْلحوذي  -91

 353/ 13فتح الباري  -92

 6الصافات /  -93
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 47الذارايت / -94

أستاذ ، عبدالرمحن املسند للدكتور: عبدهللا، أتمَلت رقمية ِف السرعة واملسافة: بتصرف عن مقال بعنوان -95

 ه  1429 3أهَل وسهَل العدد  نشر ِف جملة:، املناخ بقسم اجلغرافيا جبامعة القصيم

 111/ 4نر جهنم  جاء أن نركم هذه جزء من سبعي جزءا من الرتمذي ِف صفة جهنم ب: ما أخرجه -96

، مدخل فيه للرأي موقوفا فهو مما ال لكن على فرض كونه، ورجح وقفه على أيب هريرة رضي هللا عنه

ِف ضعفه السيوطي وقد ، عنه رضي هللا عنه 453/ 2النار  صفة :أخرجه ابن ماجة ِف أبواب الزهد بو 

 (81/ 3فيض القدير  انظراجلامع الصغري )

 موقعه اإللكرتوين. منشور على. ألوان النار معجزة نبوية :انهالدامي الكحيل عنو  بتصرف عن مقال لعبد -97

جهنم  :نعيمها ب اجلنة وصفة :ومسلم ِف ك- 436/ 2صفة النار : أخرجه البخاري ِف بدء اْللق ب -98

نركم هذه جزء من سبعي جزءا من  نجاء أ ما:  صفة جهنم بوالرتمذي ِف -711/ 5 أعاذن هللا منها

 .111/ 4جهنم  نر

ومسلم ِف ، املوضع وِف غري هذا 186/ 1اإلبراد َبلظهر ِف شدة اْلر  :جه البخاري ِف املواقيت بأخر  -99

 264/ 2استحباب اإلبراد َبلظهر : املساجد ب

 .داخل جسم جموف ا يفعل كل شيء يربوميكن أن تشقه َبضطراّبا كم أي إهنا داخل غطاء جموف ال -111

 314/ 2القبس شرح املوطأ البن العريب  -111
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لكل داء : السَلم ب :ك ومسلم ِف. 41/ 4اْلمى من فيح جهنم : الطب ب :رجه البخاري ِف كأخ -112

 56/ 5دواء 

 :داود ِف السنة ب أبوو ، ّبذا اللفظ 341/ 3جاء ِف اْلَلفة  ما: الفنت ب :أخرجه الرتمذي ِف سننه ك -113

 56/ 5ِف اْللفاء 

 341/ 6دالئل النبوة للبيهقي  -114

 91/ 1 وأمحد ِف مسنده، 453/ 4ذكر الفنت ودالئلها : الفنت واملَلحم ب: أخرجه أبو داود ِف سننه ك -115

 393و 

 453/ 4معاَل السنن  -116

 152/ 5مرقاة املفاتيح ملَل علي القاري  -117

 163/ 2مشكل اآلاثر  -118

 214/ 13انظر فتح الباري  -119

 297/ 1 فقهالفقيه واملت -111

 وغري هذا املوضع. 58/ 1السمر ِف العلم : العلم ب :أخرجه البخاري ِف ك -111
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يبقى  على رأس مائة سنة ال بيان معَن قوله صلى هللا عليه وسلم:: مسلم ِف فضائل الصحابة ب أخرجهما -112

 .399- 398/ 5نفس منفوسة 

 398/ 5املنهاج للنووي  -113

 115/ 3فتح املغيث للسخاوي  -114

 511/ 6للبيهقي دالئل النبوة  -115

 241/ 6البداية والنهاية  -116

حديث حسنات  :وقال 343/ 2جاء ِف التبكري َبلتجارة  ما: البيوع ب :ك أخرجه الرتمذي ِف سننه -117

وأخرجه أيضا من ، 22/ 2ِف البكور  يرجى من الربكة ما: التجارات ب :وأخرجه ابن ماجة ِف سننه ك

( ومن حديث عبدهللا بن رك ْلميت ِف بكورها يوم اْلميسَب)اللهم : حديث أيب هريرة رضي هللا عنه بلفظ

 هللا عنه أيضا عمر رضي

 .119 -118ص  مع الطب ِف القرآن الكرمي د: عبداْلميد دايب ود: أمحد قرقوز: انظر كتاب -118

 24الفرقان / -119

 .2333/ 9هتذيب اللغة لألزهري  -121

 .4اْلعراف /  -121
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 أوقات النوم :طب بوأبو نعيم ِف ال، 47/ 1أخرجه الطرباين ِف اْلوسط  -122

 212/ 4. وحسنه الشيخ اْللباين ِف الصحيحة 261/ 1احملمودة واملكروهة 

 االستعانة بقائلة: انظر املختصر للمقريزي ب -أخرجه املروزي ِف قيام الليل -123

 114النهار على قيام الليل ص 

وسكت  326/ 4ك املستدر  واْلاكم ِف، 412نوم آخر النهار ص  :أخرجه البخاري ِف اْلدب املفرد ب -124

 عنه.

النهار على قيام الليل ص  االستعانة بقائلة: انظر املختصر للمقريزي ب -أخرجه املروزي ِف قيام الليل  -125

114 

حسان مشسي َبشا ِف املؤمتر  ( اليت ألقاها الدكتورية )صورة من إعجاز الطب والوقائيعن احملاضرة العلم -126

 م. 2114عقد ِف ديب عاَل  لذيالعاملي لإلعجاز العلمي ِف القرآن والسنة ا

على موقع جامعة  ونشر، عادل الصعدي: قيلوا. أعده :اإلعجاز الطيب ِف حديث: عن حبث بعنوان -127

يوليو  13يوليو و  21جريدة اْلهرام  -2113يوليو  23جريدة الشرق اْلوسط : وانظر. اإلميان

 م. 2113 يونيو 6جريدة الوطن العمانية  -م2113

 ه1426/ 6/ 11 -11792 سط العدد جريدة الشرق اْلو  -128

 54/ 2صيام البيض : الصوم ب :أخرجه البخاري ِف صحيحه ك -129



 ه3313( رجب 05جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد ) 11

مبجموع اْلديث : 94/ 4 قال عنه الشيخ اْللباين ِف السلسلة الصحيحة -28/ 5أخرجه أمحد ِف مسنده  -131

 .طرقه حسن على أقل الدرجات

 42الطب النبوي ص  -131

 -79/ 6ِف مسنده  وأمحد. حسن صحيح: وقال 122/ 5 :التفسري ب :أخرجه الرتمذي ِف سننه ك -132

 وأقره الذهيب. صحيح اإلسناد وَل خيرجاه :وقال 541// 2واْلاكم ِف املستدرك تفسري سورة الفلق 

نشر . حممد علي البار للدكتور: البيض ايمالعلم اْلديث يكشف عن اْلسرار العلمية لأل: عن حبث بعنوان -133

 اإلعجاز العلمي ِف القرآن والسنة. وسوعةاإللكرتوين وعلى موقع م .على موقعه

 الصيام والشفاء للدكتور: :وحبث بعنوان، حممد نزار الدقر فوائد الصيام الصحية للدكتور: :عن حبث بعنوان -134

 العلمي ِف القرآن والسنة. موسوعة اإلعجاز: نشرا على موقع، عبداجلواد الصاوي

والتسائي ِف - 25/ 3 ِف العقيقة: ب ايالضحوأبو داود ِف ا -28/ 3أخرجه الرتمذي ِف اْلضاحي  -135

 211 /2العقيقة  :وابن ماجة ِف الذَبئح ب - 7/ 166العقيقة ب: مىت يعق 

 259/ 3معاَل السنن  -136

 88 -87انظر حتفة الودود أبحكام املولود ص   -137
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 املراجع واملصادر

 بريوت –دار الكتب العلمية  اشر:الن -حممد بن حممد الزبيدي  .م الدينإحتاف السادة املتقي بشرح إحياء علو  -1

 دمشق –دار ابن كثري  -كمال املويل  د. -اإلعجاز الطيب ِف السنة النبوية  -2

 هنضة مصر. م شركة 2111التاسعة  .زغلول النجار. ط اإلعجاز العلمي ِف السنة النبوية د. -3

ملنعم أساتذة جبامعة ا مصطفى عبد ود. أمحد العياط د.ل و شريف أمحد جَل اإلعجاز ِف حديث املفاصل د. -4

 موقع موسوعة اإلعجاز العلمي ِف القرآن والسنة. حبث منشور على. العزيز امللك عبد

 ه  1412 بريوت –للحافظ عماد الدين ابن كثري منشورات دار املعارف  .لبداية والنهايةا -5

 .ن َبلقاهرةدار الراي -الغفار البنداري  عبد: البن قيم اجلوزية ت -حتفة الودود أبحكام املولود  -6

 ه 1421 بريوت –ث العريب لرتادار إحياء ا -ْليب منصور اْلزهري  -هتذيب اللغة  -7

املكتبة السلفية َبلقاهرة  -الباقي  عبد حممد فؤاد :م حممد بن إمساعيل البخاري تمالإل -اجلامع الصحيح  -8

 ه  1411

 هللا أبو زينة. عبد ط: الشعب ت:-اجلامع الصحيح ملسلم بن اْلجاج  -9

 ه. 1423 مكتبة العبيكان ْليب الفرج ابن رجب اْلنبلي ط: .امع العلوم واْلكمج -11
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  بريوت –دار الكتب العلمية  -املعطي قلعجي عبد أمحد بن اْلسي البيهقي ت: :ممادالئل النبوة لإل -11

 ه 1415

 اإلسَلمي املكتب –حممد نصر الدين اْللباين  :الشيخ .سلسلة اْلحاديث الصحيحة -12

 دار الفكر -ه 1413الرمحن عثمان  عبد م الرتمذي ت:املإل .ننالس -13

 i 1391 عزت الدعاس: إعداد وتعليق -م أيب داود السجستاين مالإل .السنن -14

 دار الكتاب العريب. -مع زهر الرىب للسيوطي  -م النسائي ماالسنن لإل -15

 ه  1414حممد مصطفى اْلعظمي  :م ابن ماجة القزويين تمالإل .السنن -16

 .دار إحياء الكتب َبلقاهرة ه  1377اْلالق ط  الغين عبد عبد: م ابن القيم اعتَن بهمالإل .الطب النبوي -17

 ه 1427حزم بريوت  اْلوىل دار ابن .مصطفى خضر ط ْليب نعيم اْلصبهاين ت .د. .الطب النبوي -18

دار الكتب -مجال املرعشلي  :حواشيه وضع –م ابن العريب ماعارضة اْلحوذي بشرح سنن الرتمذي لإل -19

 ه1418بريوت  -العلمية 

 على االنرتنت. الدامي الكحيل حبث منشور على موقعه عبد :عاجل نفسك َبلتمر املهندس -21
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حبث نشره على موقعه  حممد علي البار البيض د. ايمالعلم اْلديث يكشف عن اْلسرار العلمية لأل -21

 اإللكرتوين.

 املنريية.املطبعة  -عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيين  -22

 ه 1412البهية َبلقاهرة  فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقَلين املطبعة -23

 ه1421 عادل العزازي دار ابن اجلوزي الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ت: -24

 1426الرتكي مركز هجر  عبدهللا د. :ت -م ابن العريب املالكي مالإل -القبس شرح موطأ مالك بن أنس  -25

 ه

. القاهرة -دار الثقافة العربية  حصَل شعبان د. :ت الزملكايناجمليد ِف إعجاز القرآن اجمليد البن اْلطيب  -26

 ه 1411اْلوىل  :ط

 ه 1411َبكستان  :ط -اختصره املقريزي  -ل للمروزي خمتصر قيام اللي -27

 ه 1422لمية دار الكتب الع -مجال عيتاين املصابيح لعلي القاري ت: ةشكامرقاة املفاتيح شرح م -28

  دار صادر واملكتب اإلسَلمي -امليمنية  :م أمحد بن حنبل طمااملسند لإل -29

 ه 1415دار الكتب العلمية  -م أيب جعفر الطحاوي مامشكل اآلاثر لإل -31
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 ه  1411دمشق  -علوم القرآن  أمحد قرقوز مؤسسة اْلميد دايب ود: عبد مع الطب ِف القرآن الكرمي د: -31

 .الدعاس عزت: هامش سنن أيب داود بتحقيق -طايب م اْلمامعاَل السنن لإل -32

 ه  1415َبلرايض  مكتبة املعارف -حممود الطحان  د. :م الطرباين تمااملعجم اْلوسط لإل -33

 عيسى اْلليب مناهل العرفان ِف علوم القرآن للشيخ الزرقاين ط: -34

لشعب ت: عبدهللا ا الصحيح ط: على هامش -م النووي مالإل -املنهاج شرح صحيح مسلم بن اْلجاج  -35

 أبو زينة.

 القاهرة عيسى اْلليب :حممد فؤاد عبدالباقي ط :م مالك بن أنس تمالإل .املوطأ -36

 دار الكت َبلعلمية الضباع الناشر: علي حممد حممد بن حممد بن اجلزري ت: -النشر ِف القراءات العشر  -37

 -املكتبة العلمية -لطناحي وحممود ا يطاهر الزاو  :البن اْلثري اجلزري ت -النهاية ِف غريب اْلديث واْلثر -38

 .بريوت
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 :الدوريات

 والثامن والثاين عشر، العدد اْلامس -جملة اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي  -1

 ه  1429 3أهَل وسهَل العدد  :جملة -2

 2113يوليو  23اْلوسط ق جريدة الشر  -3

 –م 2113يوليو  13يوليو و  21جريدة اْلهرام  -4
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 املواقع اإللكرتونية:

 موقع اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي ِف القرآن والسنة -1

/http://www.nooran.org 

 موسوعة اإلعجاز ِف القرآن والسنة -2

http://www.islamiyyat.com/encyclopedia.htm  

 كحيل لإلعجاز العلمي ِف القرآن والسنةالدامي ال موقع الدكتور: عبد -3

/.com7 http://www.kaheel  

 موقع وزارة اْلوقاف والشؤون اإلسَلمية َبلكويت -4

http://islam. gov. kw/ site 

 http://www.jameataleman. Org/  موقع جامعة اإلميان بصنعاء -5

  http://www.khayma. com/ maalbar/  حممد علي البار موقع الدكتور: -6


